...para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. (I Pe 2.9)
Este informativo é uma publicação da SEMADEMA, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus
no Maranhão, órgão da CEADEMA - Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão.
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O ministério pastoral
e o desafio missionário
N

ão há como dissociar o ministério pastoral da obra
missionária. De acordo com o Novo Testamento, a
natureza do serviço do pastor está fortemente ligada a
missões. A atividade pastoral é, dentre outras, também
de ordem missionária. O pastor é aquele que alimenta
o rebanho, mas também é o que vai em busca daquela
ovelha que está desgarrada. Ensina o conjunto de
doutrinas bíblicas para promover a maturidade cristã,
mas também proclama as boas novas de salvação aos
perdidos. O ministério do Apóstolo Paulo serve-nos de
um grande exemplo nesta matéria.
No decorrer de toda a história eclesiástica, Deus
tem usado seus pastores de um modo geral e também
específico nas lides missionárias. O pastor pode e deve
ser o primeiro a promover missões na igreja local.
Deve ser sempre um motivador, um incentivador, um
treinador de todos aqueles que receberam de Deus o
chamado específico para um campo missionário regional
ou transcultural. Grande parte de nossas igrejas contam
com um número considerável de jovens vocacionados
que só precisam de treinamento, incentivo e apoio de
suas igrejas para poderem dedicar-se exclusivamente
ao trabalho missionário. O que nós, como pastores,
estamos fazendo neste aspecto?
É bem verdade que o verdadeiro compromisso com
missões nunca foi um trabalho fácil, haja vista o que
o próprio Jesus declarou: “Vos envio como ovelhas ao
meio de lobos”. E Paulo nos diz que é na intensidade
da evangelização que consiste a verdadeira batalha
espiritual. Podemos citar alguns dos problemas com os
quais somos forçados a conviver nos dias atuais, como
por exemplo: Ausência de raízes morais - Derrocada Moral
acelerada - Qualidade de vida decrescente - Movimentos
que imitam a verdadeira fé - Cristianização de crenças
pagãs - Ministérios orientados pelo estrelismo ou culto
à personalidade - Fetichização da Bíblia - Misticismo
evangélico - Imperialismo eclesiástico - Sinais de uma
espiritualidade desequilibrada - Rebelião contra Deus
- Adoração a demônios - Idolatria - Aceleração da
promiscuidade sexual - Pedofilia e o molestamento de
crianças - Desvalorização dos conceitos de virgindade,
maternidade e paternidade - Comportamentos

desajustados de grandes líderes - Perseguição à igreja de Cristo em
vários países, dentre outros desafios.
Lembremo-nos ainda que, apesar de todo o progresso tecnológico
que aumenta assustadoramente neste mundo globalizado, a
condição pecadora do ser humano não melhora (Rm 3.23; 2 Co 4.4);
a letargia espiritual e a influência materialista da sociedade, aos
poucos seduz os cristãos a uma vida mais dedicada às coisas do
mundo do que a Deus (Ap 2.4; Mt 24.12), e não podemos esquecer
que os maiores inimigos do nosso ministério são seres sobrenaturais;
portanto, não envelhecem e estão sempre maquinando todo o tipo
de oposição contra a verdadeira Igreja de Jesus (Ef 6.12; Mt 10.16;
16.18).
Já está provado, que na batalha de missões, ainda é muito grande
o desafio da igreja. Observe, por exemplo, que de todos os povos que
vivem hoje na terra, aproximadamente um terço, ainda não ouviu o
evangelho de Cristo. Os povos não alcançados são em torno de duas
mil etnias. O número de pessoas nascidas em países não cristãos é
de 48 milhões por ano. Ainda existe o grande bloco de resistência à
pregação do evangelho que são os países mulçumanos. No Estado
do Maranhão precisamos alcançar centenas de comunidades
quilombolas, sertanejas, ribeirinhas e indígenas, porém mesmo
conscientes de todas estas dificuldades, não devemos nos esquecer
que a notícia da salvação em Cristo Jesus deve chegar nestes lugares
e a todos os povos em qualquer circunstância, antes que seja tarde
demais.
Ao que tudo indica, estamos diante da nossa última oportunidade
missionária. Deus conta com os seus pastores de uma forma especial
e urgente. Esta obra não pode mais esperar. Deus nos alistou para
este grande desafio final! Estejamos prontos para responder como
Isaías: “...Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim” (Is 6.8).
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e 2º vice-presidente da CEADEMA
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Informe Missionário Peru
A

paz do Senhor.
É com prazer que faço um resumo
geral dos cinco anos de labor missionário
aqui no Peru, também não deixando de
apontar os últimos informes da equipe
missionária que Deus tem levantado
para trabalhar neste país.
1.Inicio da obra em Barranca
Nosso labor missionário teve inicio
na província de Barranca, onde Deus
nos deu o privilégio de implantarmos a
primeira Igreja ASAMBLEIA DE DIOS EN
EL PERU. Depois de três anos de lutas
naquela cidade, resolvemos fazer um
projeto, envolvendo a minha ida para
a selva peruana, onde iriamos iniciar a
implantação da igreja no Estado de San
Martin.
Quando retornei ao Peru estava
convicto de que iria para a selva, mas
houve mudanças de planos, pois o
ex-presidente da convenção peruana
nos propôs assumirmos a igreja que
ele pastoreava. No mês de março
de 2011, depois de 4 anos sob nossa
responsabilidade, estávamos passando
oficialmente a igreja de Barranca para
o Pastor Franklin e sua esposa Gilb,
ambos enviados pela SEMADESL, para
ajudar no desenvolvimento da obra no
Peru. Atualmente a obra na província
de Barranca segue crescendo e conta
com várias frentes de trabalhos. Além
do Missionário Franklin Bonfim e sua
esposa Gilb Aguiar que estão à frente
da obra, também de São Luís se conta
com ajuda do missionário Misael
Louzeiro e da esposa Licia Rackel.
2.Inicio da obra em Pativilca.
Após dois anos de inicio da obra em
Barranca sentimos um forte desejo de
abrimos a obra na cidade de Pativilca,
mas não tínhamos possibilidades
devido à falta de obreiros para nos
ajudar. Mas Deus em tudo tem honrado
os desejos dos nossos corações. Trouxe
para a igreja de Barranca uma família
de Pativilca.
Com o passar do tempo começamos
a fazer culto familiar naquela cidade
e Deus em seu grande amor usou ao
pastor Euvaldo de Sá da AD em Timon,
enviando o casal de missionário Sergio
Desiderio e irmã Elaynne para nos
apoiar na obra. Com a chegada desses
missionários de Timon, víamos Deus
abrindo as portas para que a obra fosse
aberta de uma vez naquela cidade, fato
que aconteceu no mês de novembro de
2010.
E agora, no mês de novembro
passado juntamente com o missionário
Sergio e esposa, mais um bom número
de irmãos, que já fazem parte daquela
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igreja, comemoramos o primeiro ano
de trabalho com um grande desfile
pelas ruas da cidade e uma grande
cruzada evangelística a noite. O que foi
causa de grande alegria para nós.
Hoje em Pativilca a obra é
coordenada pelo Missionário Sergio e
esposa Elaynne, que sem reservas se
dedicam a desenvolver um excelente
trabalho espiritual e social, apoiando
também a obra em Barranca e
fazendo parte dos projetos que são
desenvolvidos em equipe por toda
região do norte de Lima e onde são
solicitados.
Transferência para Huaura
Com nossa transferência para a
província de Huaura Nascem novos
projetos e visões. Assumimos uma
igreja com uma media de 200 crentes
que está localizada na capital regional
do Estado de Lima. Esses crentes
estão divididos em congregações em
diferentes lugares. Após
assumirmos a obra na província de
Huaura, Deus fez brotar em nossos
corações a visão e o projeto de alcançar
toda a região do norte de lima. Assim
estava nascendo o projeto NORTE
CHICO (NORTE TICO).

limite com a província de Barranca.
Missionários atuantes na província de Huaura.
Pastor Sales, esposa Elicleide e filhos, da Ceadema;
Missionário Jadson, esposa Cristiana e filhos, do Cohatrac;
Missionário Mário Sergio, esposa Aldeide e filho, de Lago
Verde; pastor George e esposa de Acoque; Missionária Samara
Matos de Acoque. Esses missionários estão trabalhando
em diversas áreas, dirigindo obras, abrindo novas frentes
de trabalho, atividades evangelísticas em toda a região de
Huaura e do Norte Chico.
Projeto Sur Chico – Sul Pequeno
Compreende a região sul do Estado de Lima que por graça
de Deus foi abraçado pelo Pastor Joacy e sua equipe de obreiros
do Campo Tirirical. Esse projeto passou a existir a partir da
visita que fizemos ao Pastor Joacy, que bondosamente abraçou
a ideia de adotar um missionário peruano.
Hoje existe na cidade de Quilmaná na província de San
Vicente de Cañete um missionário do campo Tirirical (Pr.
Evangelista Eduardo Benites Aguero). Atualmente a igreja
conta com um bom número de crentes e alguns pontos de
pregação. No mês de janeiro fizemos duas viagens a Quilmaná
para medir e comprar um terreno de 32.000m², compra que
foi feita pela igreja do pastor Joacy. Este terreno poderá ser
usado para implantação de um grande projeto espiritual e
social. Aleluia!
E a selva peruana como vai?
Deus não dá ponto sem nó. Lembro que o pastor Jackson
Douglas, secretário executivo da SEMADESL, em sua visita ao
Peru, ao conversarmos sobre minha ida para abrir trabalhos
evangelísticos na selva, sugeriu que no momento eu não
deveria sair da região de Huaura para selva, e de igual
modo também afirmou o secretario de missões da
Queridos dos orem por esta obra
Ceadema, (SEMADEMA) Pr. Francisco de Assis. Hoje,
para que o inimigo de nossas
apesar do profundo amor que sinto pela região da Selva
almas seja sempre derrotado e o
Peruana, compreendo que Deus nos colocou no lugar
em que estamos, e que a partir daqui podemos alcançar
reino de Deus siga avançando.
muitos outros lugares. E isso já tem acontecido.
No mês de novembro conheci um casal de
E O QUE É O PROJETO NORTE TICO? missionários que vieram da Bahia, para trabalhar no Peru, e
O projeto Norte Chico, consiste na aprove a Deus nos conhecermos. A partir de então, tentamos
visão de alcançar toda região norte do abrir mais um trabalho em umas das províncias do Norte Chico,
Estado de Lima, no período de cinco mas dessa vez, sem êxito. Em seguida esse casal passou algum
anos. A região norte de Lima ou o norte tempo conosco em Huaura, onde desenvolveram atividades
Chico, é composto por seis grandes pastorais em uma cidade onde temos congregações, e depois
províncias que são: Canta, Huaral, de três meses tomaram a decisão de ir à selva no Estado de
Huaura, Barranca, Oyon e Cajatambo. E Yucayali que tem por capital Pucallpa, fizemos a viagem para
em média cada província tem entre 6 a ajudar na implantação da obra naquela cidade, mas as portas
12 cidades, entre grandes e pequenas, ali também se fecharam. Depois de uma semana naquela
onde temos uma estimativa de mais cidade, encontramos um irmão de Tarapoto, estado de San
de 500 mil habitantes em toda região. Martin, cidade onde eu já sonhava em implantar a igreja.
Para o desenvolvimento desse
Empreendemos então viagem cortando outra parte da
projeto estabelecemos uma secretaria selva peruana, que apesar de muito bonita oferece muitos
de missões regional, que está sendo perigos. Como exemplo são os narcotraficantes e senderistas
coordenada pelo missionário Mário que atual na região. Foi uma longa viagem de Lima a Pucallpa
Sergio, da cidade de Lago verde. 840 e de Pucallpa a tarapoto quase 900 km, sendo que são
(pastor Francisco Fernandes) e Misael mais ou menos 400 km de estrada carroçal.
Louzeiro de S. Luís (Pr. Coutinho).
Amados Deus quando quer faz, não importa como. O
Hoje estamos presentes em duas trabalho onde sonhava implantar a obra foi implantado, pois
dessas províncias, que são: Barranca o pastor Daniel e sua esposa irmã Eliene, foram fixados na
e Huaura. Para este mês de fevereiro cidade de Tarapoto e já mandaram noticias de almas salvas
estamos prevendo fazer uma visita para o reino de Deus. Aleluia, isso é vitória!
pré-implantação de igreja na província
Queridos dos orem por esta obra para que o inimigo de
de Cajatambo, que fica ao extremo nossas almas seja sempre derrotado e o reino de Deus siga
norte do Estado de Lima, fazendo avançando.
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MISSÕES NÃO ACABAM
COM O ENVIO DO
MISSIONÁRIO
Atos 13.1-3; Rm 16.1-4; Ef 1.15-23; Fp 1.9-11; Cl 1.9; 2 Ts 3.1-2
(Com base no texto do Rev. Heberto García – Superintendente
Nacional - Guatemala)

INTRODUÇÃO

S

er uma igreja missionária não é um “golpe de sorte”;
é um fundamento bíblico que só funciona se colocado
em prática. Ser igreja missionária tem relação com a
obediência absoluta da Palavra e ao Espírito Santo. Neste
artigo abordaremos a urgente necessidade e a importância
do acompanhamento do missionário, desde antes do envio,
durante o campo e quando retorna. Isto é, pode haver uma
grande diferença entre o retorno prematuro e um trabalho
de longo prazo. Desenvolver um processo bíblico, planejado
e intencional pode trazer resultados positivos de longo
prazo para a família do missionário propriamente dito e
para igreja local que o enviou. Os experientes em missões
fizeram, anteriormente, suficientes recomendações a
respeito do retorno antecipado dos missionários, porém
não temos prestado atenção e seguimos cometendo
alguns erros.
Diante desta realidade, proponho que estudemos os
padrões que possibilitam uma igreja fazer o correto no envio
missionário, a partir de uma liderança madura, eficiente e
obediente a Deus, tal como foi na igreja de Antioquia.
1. PADRÕES BÍBLICOS E ESPIRITUAIS DE UMA IGREJA
MISSIONÁRIA – Atos 13.1-3
O que fará um missionário da igreja local não é um
evento, não é um programa, não é uma moda, não é uma
imposição. O que ele está fazendo, está ordenado na Bíblia
(Mt 28.18-20). O envio de missionário é uma ação natural
da igreja, impulsionada pelo Espírito Santo.
O que ensinava a Igreja de Antioquia e que os crentes de
agora devem imitar?
A igreja de Antioquia nos mostra padrões corretos de
uma igreja missionária, e os conflitos típicos das igrejas
modernas não cabiam naquela jovem, porém madura
igreja local. Vejamos a igreja de Antioquia e os padrões
de vida eclesiástica. O relato bíblico diz: “Havia na igreja
de Antioquia profetas e mestres”... Um dia, celebrando
um culto ao Senhor, o Espírito Santo disse: “Separai-me,
agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos,
os despediram”. (Atos 13.1-3).
a) Era uma igreja em comunhão (v-1)
Examinemos o seguinte:
- Havia diferenças geográficas: a passagem nos informa
que os líderes daquela igreja eram procedentes de diversas
áreas geográficas;
- Origens religiosas diferentes: a mentalidade da cultura
grega era oposta à judaica.
- Origens sociais diferentes: um dos líderes era da alta
sociedade, pois a passagem diz que havia sido criado
junto com o tetrarca Herodes. Os outros eram de níveis
econômicos mais baixos. Porém suas diferenças não
criaram barreiras que impediram o desenvolvimento da
obra do Senhor.
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b) Era uma igreja disponível ao
Senhor (v-2)
- Os irmãos jejuavam: no Novo
Testamento, Cristo instituiu o
jejum como uma necessidade para
a preparação e fortaleza espiritual
do cristão (Mc 2.19). Como vemos, a
igreja de Antioquia o praticava com
grandes resultados.
- Os irmãos oravam: a igreja tem
que praticar a oração como um estilo
de vida, pois é uma igreja poderosa.
Quando a igreja ora é abençoada por
Deus, porque ela está expressando
sua dependência do Senhor.
- Os irmãos serviam: os irmãos
eram ativos no louvor, na adoração
ao Senhor. O serviço estava enfocado
na exaltação da gloriosa pessoa de
nosso Senhor Jesus Cristo.
c) Era uma igreja obediente ao
Senhor (v-3)
Então, depois de orar e jejuar
impuseram as mãos e os despediram.

relacionamentos interpessoais.
e) O recurso humano é o mais
valioso que temos, e por isso devemos
cuidar e ministrar sobre ele. Isso é um
privilégio de grande responsabilidade
que implica orar com veemência, por
eles e suas famílias, assim como pelos
seus colaboradores e as pessoas que
ministram (Ef 1.15-23; 3.14-19; Fp 1.911; Cl 1.9; 4.2-4; 2Ts 3.1-2). Também
devemos estar dispostos para ouvilos (Tiago 1.19), animá-los e edificálos (1 Ts 5.11), levar as cargas junto
com eles (Gl 6.2) e restaurá-los em
amor (Gl 6.1; Rm 15.1-7).
B. Deve-se fazer no tempo certo.
a) O cuidado começa muito antes
do missionário se preparar para
sair; continua durante o campo e
segue quando regressa para casa.
Paulo sempre contou com o apoio
emocional, espiritual e financeiro,
tanto de líderes como dos irmãos
crentes na fé; juntos participaram na
defesa e confirmação do evangelho
2. PADRÕES BÍBLICOS E
(Fp 1.1-8; 4.15).
RELACIONAIS DOS CUIDADOS
b) O cuidado com o missionário
PASTORAIS DOS MISSIONÁRIOS
envolve todos os membros do Corpo
DESDE A IGREJA LOCAL.
de Cristo. Cada membro é responsável
A. Deve ser realizado de pessoa a do bem estar do missionário (1 Co
pessoa. A vida do apóstolo Paulo, é 12.25).
um exemplo claro de um missionário
transcultural, cercado de amigos e CONCLUSÃO
irmãos na fé, a quem Deus pôs em sua
Como temos visto acima, a igreja
vida para cuidar e ministrar, sendo de não deve ser vítima de uma moda, e
grande apoio no seu ministério.
sim, imitadora de Cristo e obediente
a) O cuidado ao missionário não a sua Palavra. A igreja não deve ser
era uma tarefa exclusiva de pessoas uma mãe irresponsável de seus
“especializadas”. A Bíblia nos mostra filhos, abandonando-os ao negarque todos somos membros do corpo lhes o cuidado integral. A igreja deve
de Cristo e como tais, todos e cada ser fiel a sua vocação, na qual está
um devemos manter a unidade, evidenciada na igreja de Antioquia.
preocupando-nos uns com os outros, A igreja deve assumir toda a
cuidando-nos e exortando-nos a responsabilidade que inclui ser igreja
seguir crescendo no conhecimento do que envia.
Senhor, para cumprir a obra que nos
É urgente o desenvolvimento de
tem sido ordenada (Ef 4.15-15; 1Ts uma visão global de fazer missões
5.14-15).
a luz da Bíblia e que os missionários
b) O apóstolo Paulo menciona não
tenham
que
regressar
em suas cartas muitas pessoas que frustrados, feridos, ou algo pior como
foram usadas por Deus para ministrá- o lar e a família destruída. Uma boa
lo, apoiá-lo e cuidá-lo (2 Co 7.5-7; Fp seleção, uma boa preparação de
4.10-15; 2Tm 1.16-17).
missionários, diminui o perigo, ainda
c) Paulo não esteve só para cumprir que não o elimine de tudo. O pastor é
o apelo que Deus lhe fez; o Espírito a chave e deve estar comprometido,
Santo o usou poderosamente e o dirigindo o comitê de missões, o
Senhor o cercou de membros do seu desenvolvimento e a execução do
corpo para abençoá-lo e tomar parte ministério de missões da igreja.
na extensão do seu reino por toda a
terra.
PR. EDSON BISPO
d) Como Paulo, os missionários Líder da AD em Duque Bacelar
hoje em dia necessitam do Promotor de Missões
nosso apoio e cuidado na área
espiritual, emocional, física, e de
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Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Maranhão está
lançando a Rede de Oração por Missões no Maranhão, um projeto
inovador, para que possamos ter, diuturnamente, pessoas orando por
missões no Maranhão.
O que é rede de oração por missões do maranhão?
Consiste num grupo de pessoas, devidamente cadastradas em banco de
dados administrado pela SEMADEMA, de todas as partes de nosso estado (e
até fora dele), comprometidas com o ministério de oração, para unirem-se
conosco frente aos muitos desafios missionários da nossa época, formando
uma grande rede de intercessão por missões no Maranhão.
A Rede de Oração por Missões no Maranhão tem os seguintes objetivos
de oração:
•Pela tradução da Bíblia para as 2.200 línguas restantes, ou seja, ½ bilhão

5

de pessoas sem nenhum acesso à Bíblia em sua própria
língua;
•Em favor dos missionários que atuam no Maranhão;
•Em favor dos missionários que atuam no Brasil e em
outras partes do mundo;
•Pela 3º Mobilização Missionária, que ocorre dia 8 de julho
em todos os templos das ADs no Maranhão (CEADEMA);
•Pela campanha “Meu Cofre Missionário”, a ser
arrecadado em fevereiro de 2012, por ocasião da 1ª Mini
Convenção, que ocorre de 22 à 24 em Coelho Neto;
•Pela saúde dos missionários Pr. Ezequias e Márcia,
toda a equipe e por recursos para os projetos a serem
desenvolvidos na África.
Como funciona
A SEMADEMA fornecerá informações e os objetivos
de orações por missões aos intercessores, que estarão
orando a Deus no seu dia-a-dia, pedindo oração em cultos e
trabalhos de oração etc., como também, se possível e com
aquiescência do seu pastor, criando um (ou mais) grupo (s)
de oração por missões em sua igreja, desafiando outras
pessoas a tomarem parte neste grande e importante
trabalho.
Em 2012, temos o desejo de cadastrar 10.000 (dez mil)
intercessores nas diversas regiões do Estado.
Abrace essa causa. Se irmane conosco nessa causa, que
é do Senhor.

Mobilização Missionária 2012
Para aqueles que ainda não estão familiarizados com a Mobilização, ela
consiste num dia voltado exclusivamente para iniciativas missionárias nas
igrejas ligadas fraternalmente à Convenção Estadual das Assembleias de
Deus no Maranhão (CEADEMA), como oração e jejum pela Obra Missionária
no Maranhão, durante o dia, e um grande culto de missões à noite,
encerrando-se com uma grande oferta de amor para missões.
Este dia será 08 de julho próximo. A programação desta III MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA envolverá, além de orações em favor da Obra Missionária,
muitas outras atividades voltadas para este mesmo tema. As atividades
serão encerradas à noite, com a realização de um culto missionário,
onde será levantado um grande clamor em favor do trabalho missionário
realizado pelas Assembleias de Deus no Maranhão.
A SEMADEMA, na pessoa do seu Secretário Executivo, pastor Francisco
de Assis, espera contar com a participação de todas as igrejas e de suas
lideranças em mais esta MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA e conclama a todos os
crentes a continuarem orando e contribuindo em favor da Obra Missionária.
Segue abaixo uma SUGESTÃO de programação para o dia 08 de julho de
2012.

A

Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão (SEMADEMA) estará realizando no dia 08 de
julho próximo a III MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA. Integrando
pelo terceiro ano seguido o calendário de eventos da
SEMADEMA, a Mobilização Missionária é um dos pontos altos
da agenda anual da Secretaria de Missões, pois é o momento
em que esta secretaria procura mobilizar as lideranças das
Assembleias de Deus no Maranhão, bem como os crentes em
geral, para colaborarem com o trabalho missionário através
da oração e das contribuições financeiras.
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Tema: “Rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores” (Mt 9.38).
Data: 08 de julho de 2012.
Local: Em todos os templos das ADs no Maranhão (CEADEMA).
07:00 às 08:30 – Clamor Missionário com a Mocidade.
08:30 às 10:00 – Escola Bíblica Dominical com uma Palavra Missionária com
o Depto. de
Missões.
10:00 às 14:00 – Clamor Missionário com o Ministério Local (Pastores,
Evangelistas, Presbíteros, Missionários, Diáconos, Auxiliares e demais
cooperadores).
14:00 às 17:00 – Clamor Missionário com a Igreja, na direção do Círculo de
Oração.
17:00 às 18:00 – Clamor Missionário com Departamento Infantil.
19:00 às 21:00 – Grande Culto Missionário, com a Arrecadação da Oferta
Missionária dos Envelopes Personalizados e o grande clamor pelos pedidos
de oração de todos os participantes
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viii Fórum de
Missões do Nordeste

A

racajú, capital do Estado de Sergipe, hospedará de
07 a 10 de março de 2012, o VIII Fórum de Missões
do Nordeste, cujo tema será: “Os caminhos da Missão:
espiritualidade, administração e desafios do mundo
atual”.
Pr. Virgínio José de Carvalho Neto, presidente da Convenção
das Assembleias de Deus em Sergipe, abriu espaço
para que o Fórum funcione simultâneo à Convenção das
Assembleias de Deus daquele Estado. Vários subtemas
serão desenvolvidos durante o evento, com a participação
de lideranças da CGADB, SENAMI, bem como de outras
instâncias convencionais. Por conta da amplitude dos
eventos mesclados, a previsão é que tenhamos uma
expressiva participação de delegações de todos os Estados

informativo

do Nordeste, bem como de outras Regiões do País.
Na Programação, há palestras na área de administração dos recursos
missionários, de pesquisas como suporte para o crescimento da obra
missionária, às missões transculturais realizadas por missionários brasileiros
na Europa e outros continentes e um foco especial nas comunidades
minoritárias no Brasil (quilombolas e indígenas). Também será motivo de
plenárias questões envolvendo a liderança de missões no Brasil e a relevante
importância que as parcerias têm no nosso contexto missionário desse
tempo presente.
Deus, com certeza, estará direcionando as plenárias, os workshops (oficinas)
e os demais tópicos da programação.
Quanto às inscrições, o valor com a pasta do Fórum e alimentação será por
conta da igreja em Aracajú. Os participantes pagarão apenas a hospedagem,
em excelentes hotéis, com preços acessíveis, a critério do participante, a
combinar com equipe de hospedagem da igreja local.
Outrossim, apesar da inscrição não ser cobrada, a orientação é que os
participantes se inscrevam antecipadamente até a data limite de 25 de
fevereiro pelos sites abaixo relacionados, para melhor controle da organização
e comodidade dos participantes.
Na certeza da vossa presença, desejamos aos participantes nossos votos de
sucesso, estima e consideração, bem como muitas bênçãos de Deus para
suas vidas e ministérios.
A SEMADEMA, na pessoa do Pr. Gilberto de Jesus, tesoureiro, está mobilizando
uma boa caravana para este grande e importante evento missionário. Os
interessados entrar em contato com equipe SEMADEMA pelo fone (98) 32215954 ou visitando nossa Secretaria, na rua do Passeio, no Prédio ao lado do
Templo Central.

>>Maiores informações, ligar para: (79) 3042-1100 / 9994-5022 Aracajú – SE ou (98) 3221-5954 São Luís – MA
>>Inscrições nos sites: www.semadema.com.br www.adsergipe.org.br

Congresso de EBD com gostinho de missões
Deus usou a Comissão Organizadora para incluir na temática dois
assuntos missionários; EBD e missões com Joanes Bentes (SC) e EBD
e a formação missionária da igreja, com Pr. Rayfran Batista (MA), além
de abrir espaço para o Pr. Francisco de Assis G. de Araújo, secretário
executivo de missões (SEMADEMA), fazer uma exposição do Projeto da
Rede de Oração por Missões no Maranhão. Na seqüência, foi feito um
grande clamor missionário pela Obra de Missões no Maranhão, Brasil e
Mundo e, como bem enfatizou Pr. Rayfran em sua plenária, entendemos
que “...a formação da consciência missionária de um individuo ou de
uma comunidade passa, necessariamente, pelo processo da educação”.
Assim sendo, o congresso da EBD terminou também com um
gostinho de missões. Glória a Deus!

P

romovido pela Comissão de Educação e Cultura da
Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão
(CEADEMA) e hospedado pela AD em Santa Luzia (do Tide)
– MA, ocorreu, de 25 a 29 de janeiro de 2012, o 2º Congresso
Estadual de EBD aqui no Maranhão.
O evento foi um verdadeiro marco na área do ensino em nosso
Estado. Dentre os preletores de outros estados, destacamos o
Pr. José Gonçalves (PI), Profª Joane Bentes (Tia Jô – SC), Pr. Eliezer
Morais de Lira (PR), dentre outros. Do Maranhão, tivemos como
preletores Profª Rosângela (Bacabal), Pr. Walberto Magalhães
(Tirirical, São Luis), Pr. Rayfran Batista (Santa Inês), Pr. Antonio
José e Profª Suely Lima, ambos de Caxias, dentre outros.
Sob o tema “A Igreja e a Palavra – Fé e vida pelo ensino”,
todos os preletores foram usados por Deus em poderosas
plenárias e oficinas, que impactaram positivamente todos os
presentes.
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PROMIFE 2012
CEFOMTA (Centro de formação missiologica e técnicas associadas) DA AD DE LAGO DA PEDRA REALIZA
PROMIFE 2012 EM PARCERIA Com AD DE DUQUE BARCELAR

O

CEFOMTA Centro de formação
missiologica
e
técnicas
associadas da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus em Lago da
Pedra realizou o PROMIFE 2012 nos
níveis básico, médio e bacharel em
Missiologia; sendo que o básico foi
hospedado na AD em Duque Barcelar
igreja presidida pelo pastor Edson
Bispo, nos dias 15 de janeiro e 02 de
fevereiro de 2012, Essa parceria já
vem desde 2011, quando a AD em
Duque Bacelar hospedou, em julho, a
primeira turma do Promife tornando
essa parceria realidade. A turma do
Curso Básico em Missiologia da edição
2012 contou com 70 alunos advindos

de varias partes do Maranhão e Piauí
com presença do secretario executivo
de missões do Piauí, Pr Reinerio
Dantas e do secretario executivo de
missões do Maranhão Pr Francisco
de Assis dos Promotores regionais de
Missões de Caxias Pr Edgar e Antonio
José, e de Milagres pr Rubens e Vários
Pastores da Região. Os participantes
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do Curso Básico em Missiologia
foram submetidos a duas etapas de
estudos, sendo uma teórica, onde os
alunos tiveram aulas de disciplinas
voltadas para o aprendizado das
doutrinas bíblicas fundamentais da
área de Missiologia e teologia, além
de conhecimentos básicos de Língua
portuguesa, entre outras.
O treinamento
Pratico foi
realizado na região do baixo Parnaíba
(Maranhão e Piauí). No total, 689
almas aceitaram ao Senhor Jesus
Cristo com Salvador e Senhor de suas
vidas. Glória a Deus!! Pr Edson Bispo
e Toda a equipe da AD em Duque
Bacelar estão de parabéns.
Os cursos médio e bacharel em
missiologia foram realizados na AD
em Lago da Pedra de 02 a 30 de
janeiro de 2012, com 38 alunos no
médio e 12 alunos no bacharel. O
treinamento pratico da turma do
médio foi realizado Em Juazeiro
(cidade mundialmente reconhecida
pela sua forte tradição católica),
onde a pessoa do Padre Cícero tem
(ainda) grande influência e romaria
gigantesca, bem como na região
circunvizinha, os missionários não
se deixaram intimidar diante das
dificuldades encontradas e foram
poderosamente usados por Deus,
empreendendo de forma ousada a
divulgação do Evangelho e, para a
glória de Deus, a Palavra não voltou
vazia. Deus agiu poderosamente
através da vida dos missionários,

onde 590 pessoas aceitarão Jesus Cristo como Salvador
e Senhor de suas vidas, fato que causou grande impacto
naquela cidade e região. Parabéns à equipe que se esmerou
em ofertar o seu melhor para Deus. Já a equipe do Bacharel
em Missiologia, após a parte teórica em Lago da Pedra, a
exemplo do Médio em Missiologia, foi para a parte prática no
meio transcultural, que atende à proposta do Curso. Dessa
feita, diferente do ano passado quando a parte prática
foi nas aldeias indígenas na região de Barra do Corda, os
alunos foram para as comunidades quilombolas na região
de Central do Maranhão, onde todos experimentaram
o mover profundo e direcionador de Deus pelas almas
perdidas. Toda a equipe, liderada pela missionária Rejane
Malaquias, com Experiência em missões transcultural na
África, mas precisamente em Guiné Bissau onde atou por
dois anos, coordenou o treinamento para os bacharelando
com ênfase em cultura africana voltou entusiasmada pela
maneira como Deus trabalhou, e pelo resultado de 157
decisões Louvado seja o nome do Senhor.
É importante destacar que a equipe da SEMADELP,
liderada pelo secretário executivo Pr. Magno de Jesus,
e contando com os secretários adjuntos, Pr. Edmilson
Passos, Esther Mayra e Oziane Serra se esmeraram em
oferecer as condições possíveis para que o trabalho fosse
feito e glorificasse a Deus, mesmo diante de necessidades
naturais e pontuais de um trabalho com essa envergadura.
A SEMADEMA deu apoio logístico e institucional na pessoa
de seu secretário executivo, Pr. Francisco de Assis G. de
Araújo. Pr. Pedro Aldi Damasceno, presidente da CEADEMA,
também prestigiou o PROMIFE ministrando, inclusive,
duas disciplinas.
Os alunos serão certificados pelo Centro de Formação
Missiológica e Técnicas Associadas, CEFOMTA, instituição
de educação missiológica da AD em Lago da Pedra, após
cumprirem todas as tarefas teóricas e práticas que serão
cumpridas ao longo de 2012.
No Médio e Bacharelado em Missiologia, a quantia de
almas que foram ganhas no total geral do período foram de
747 almas. Somando-se a essas a quantia de 689, frutos do
treinamento em Duque Bacelar, 29 vidas em Lago da Pedra
o PROMIFE 2012 somou 1.465 almas que foram ganhas,
almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Glória a
Deus! Aleluia!!
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Informativo África/Fulacunda
Missionário Esequias envia carta informando sobre o andamento do trabalho em Fulacunda

Missionário Esequias e Missionária Márcia juntamente com vários irmãos
em dia de Batismo.

F

ulacunda, 10 de fevereiro de 2012.
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo” (Mt 28.19).
Amados pastores e demais obreiros, a paz do
Senhor!
Pela misericórdia e graça de Deus e, como resultado
das suas orações, iniciamos o ano de 2012 anelando
continuar fazendo a vontade do nosso Deus e
desbravar aldeias não alcançadas pelo anúncio das

Boas Novas de Jesus Cristo; estamos com saúde, pela graças e favor
de Deus.
O Natal e a passagem de ano transcorreram num clima de paz e
unidade, onde reunimos os irmãos de todas as congregações filiadas
à Igreja de Fulacunda.
No próximo mês (março), haverá eleições presidenciais antecipadas,
pois o antigo presidente, Malam Bacai Sanhá, faleceu em janeiro
deste ano, de enfermidade. Ore por este momento de transição, onde
o país fica mais instável.
No dia 05 do corrente mês (fevereiro), aconteceu um batismo
de 52 (cinquenta e dois) candidatos, que desceram às águas com
muito júbilo, por estarem cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo.
A atenção da comunidade de Fulacunda estava voltada para este
grande evento de exaltação ao nome do Senhor. Toda honra seja
dada ao Senhor, pois reconhecemos que tudo isso é um milagre.
É muito bom saber que podemos contar com a cobertura de oração
da parte da igreja do Brasil, tão indispensável nesta batalha espiritual.
Obrigado, pastores, continuemos unidos nesta tão grande Obra.
Que Deus continue vos abençoando em seus ministérios.
Agradecimentos:
Agradecemos mais uma vez, em Nome de Jesus Cristo, pelo apoio
dado nesse trabalho transcultural.
Ev. Esequias e Miss. Márcia

Congressos regionais de missões

E

m 2012 retornaram para a Agenda SEMADEMA,
os Congressos Regionais de Missões, que estarão
ocorrendo em regiões-chave de nosso Estado. Eles
ocorrerão em datas distintas, mas sob o mesmo tema:
“Redirecionando a visão missionária da Igreja dos últimos
dias” (At 1.6; 16.9). O valor das inscrições será de R$ 25,00
Abaixo, datas e definições:

DOUGLAS •PR ASSIS VIEIRA •CANTOR: (A CONFIRMAR)
CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES DA REGIÃO CENTRAL
Cidade: COROATÁ
Data: 15 a 17/06/2012

CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES DA BAIXADA
Cidade: TURIAÇÚ
CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES DO SERTÃO
Data: 29/06 à 01/07/2012
Cidade - SÃO JOÃO DOS PATOS
CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES REGIÃO DO MUNINS E LENÇOIS
Data – 18 à 20/05/2012
Cidade: BARRERINHAS
PRELETORES:
Data: 25 a 27/05/2012
•PR PEDRO ALDI •PR MAGNO DE JESUS •PR JACKSOM Agende estas datas e mobilize sua caravana

Informativo Missionário
Informativo da Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Maranhão é espaço democrático
para igrejas do maranhão tornarem suas ações e projetos missionários conhecidos

A

Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão (SEMADEMA), na atual administração,
criou o periódico “INFORMATIVO SEMADEMA”, com
04 (quatro) edições anuais, geralmente nas datas
oficiais dos eventos em que a concentração de obreiros
é maciça: 1ª e 2ª mini-convenções (meses de fevereiro
à junho), Escola Bíblica de Obreiros (mês de setembro)
e Assembleia Geral Ordinária (mês de dezembro).
Este informativo é democrático e é espaço para
que todas as igrejas do Maranhão que possuam
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projetos e ações missionárias os tornem conhecidos dos obreiros de
nossa convenção, bem como das igrejas, até mesmo porque com esse
conhecimento, abrir-se-ão portas para futuras parcerias.
Para que suas ações e projetos sejam divulgados, as igrejas
interessadas deverão entrar em contato com a Secretaria de Missões,
pelos fones (98) 3221-5954 / (98) 8202 8335 ou enviar e-mail para o
endereço semadema10@hotmail.com.
Se preferir, vá pessoalmente à Rua do Passeio, 953, Ed. Vilage,
procurar Secretaria de Missões e informe-se com Michel, Pr. Gilberto
de Jesus, Pr. Edmilson Tenório ou Pr. Francisco de Assis G. de Araújo.
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