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O MARANHÃO CUMPRINDO O IDE DE CRISTO

... para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (I Pe 2.9b).
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EDITORIAL

Por que faltam Obreiros?
“Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os Ceifeiros.” (Mt 9.37)

Este tem sido um problema crônico no
contexto da obra de Deus ao longo dos
tempos. No entanto, este problema se
apresenta mais acentuado em determinadas
épocas e lugares, nos dando a entender que
esta questão precisa ser trabalhada e que é
possível dirimir esta necessidade focando
algumas situações com mais ênfase. A
pergunta que epigrafa o texto (POR QUE
FALTAM OBREIROS?) pode ser respondida
em 03 (três) situações distintas:
1) FALTA ORAÇÃO ESPECIFICA
A necessidade de obreiros é sensível, visível,
tanto na igreja local, quanto no campo
missionário e Jesus nos mostrou essa
realidade, quando disse que a Obra é
grande, “...mas poucos são os Ceifeiros” (Mt
9.37). Para enfrentar essa dificuldade, ele
nos orientou que devíamos “...rogar ao
Senhor da seara que enviasse obreiros para
sua seara” (Mt 9.38), ou seja, Jesus nos deixa
entender que O SENHOR DA SEARA TEM
OBREIROS e que estes obreiros surgem a
medida que clamamos por ele. Quantas
campanhas de oração têm sido levantadas
em nossas igrejas por vocacionados? Onde
temos buscados nossos obreiros? Em Deus?
Talvez este seja o motivo de termos alguns
obreiros cujas praticas não fazem jus ao
ministério. Obreiros que não estão sendo
buscados em Deus. Este é um dos

expediente
Presidente:
Pr. Pedro Aldi Damasceno
Secretário Executivo:
Pr. Francisco de Assis Gonçalves

propósitos da nossa 2ª
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA DO
MARANHÃO: nos
congregarmos na
presença de Deus e
clamarmos a ele em
um dia de oração e
jejum para que Ele
envie trabalhadores
para sua seara e assim
a Obra estará servida
de bons obreiros.
2)
F A LTA
NA OBRA DA

DINÂMICA
EVANGELIZAÇÃO
Na igreja que estava em Antioquia havia
alguns profetas e doutores... (At 13.1). Este
texto é a continuidade de Atos 11.19-30,
que nos mostra alguns dispersos
evangelizando Antioquia da Síria, resultando
no surgimento de uma grande igreja como
fruto da dinâmica da obra da evangelização e
o resultado foi que “...Na igreja que estava
em Antioquia havia alguns profetas,
doutores ...”, ou seja, quando a igreja está
envolvida na obra da evangelização, a todo
momento surgem pessoas desejosa de
servir a Deus na sua obra. Mas se a igreja
pára de evangelizar, as poucas pessoas que
vão se decidindo vão se moldando àquele
ambiente e com o passar do tempo começa
a faltar obreiros, outros vocacionados a
tendência da igreja local é estagnar, parar de
crescer.
3)
FALTA DE TREINAMENTO DE
FORMAÇÃO PARA OBREIROS
“E chegou a fama destas coisas aos ouvidos
da igreja que estava em Jerusalém e
enviaram Barnabé até Antioquia... e partiu
Barnabé para Tarso, a buscar Saulo; e,
achando-o, o conduziu para Antioquia e
sucedeu que por todo um ano se reuniram
naquela igreja e ensinaram muita gente...”

(At 11.22,26). Eu diria que a dinâmica da
obra da evangelização no seio da igreja local
gera uma dinâmica especial na vida da igreja
e desperta muita gente para a obra de Deus
e, em meio a isso, é preciso que os líderes
contemporâneos façam como os líderes da
igreja de Jerusalém que, tendo recebido
notícias de como estava a obra em
Antioquia, mais do que depressa enviaram
para lá Barnabé e esse, por sua vez, vendo a
dimensão da obra, lembrou-se de Saulo e foi
a Tarso da Cilícia em sua procura e trouxe-o
e, por todo um ano, ensinaram muita gente
naquela cidade. Portanto, a obra da
evangelização precisa ser acompanhada de
treinamento para a formação de obreiros. E
é com este intuito que a SEMADEMA, com o
apoio dos demais companheiros, temos
iniciado a EBL. Que Deus nos faça ver os
frutos do nosso trabalho.
Que haja oração específica, obra de
evangelização dinâmica e treinamento para
formação de obreiros e, com certeza, mais
trabalhadores de Deus surgirão em nossas
igrejas e em nosso ministério.

Pr. Francisco de Assis G. Araújo.
Vice-líder da AD em Lago da Pedra (MA),
Secretário Executivo de Missões da AD
no Maranhão (SEMADEMA)
e 1º Secretário do Fórum de Missões do
Nordeste.
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MATÉRIA DE CAPA

REALIZAÇÃO

Está chegando o grande dia da 2ª
Mobilização Missionária do Maranhão, que
acontecerá dia 03 de julho próximo (1º
domingo de julho).
E a Secretaria de Missões das Assembleias de
Deus no Maranhão (SEMADEMA) vem
reforçar o convite para que todas as nossas
igrejas e lideranças se envolvam neste dia, que
será o dia “D” de Missões aqui no nosso
Maranhão, sobretudo na área de abrangência
de nossa convenção (CEADEMA).
COMO TUDO COMEÇOU?
A Mobilização Missionária do Maranhão
foi uma estratégia que Deus concedeu à atual
administração quando assumiu a SEMADEMA
e viu as grandes necessidades urgentes que
estavam aguardando um posicionamento do
novo secretário, que assumiu para o biênio
2010/2011.
QUAIS ERAM AS NECESSIDADES
PREEMENTES DA OBRA ANO PASSADO?
Estas necessidades, além de conjunturais,
também eram de manutenção, tendo em
visto o fato de que havia muitos campos em
nosso Estado precisando de investimentos,
tanto de mão-de-obra (missionários), quando
de infra-estrutura logística (projetos para o
Pró-Sertão e regiões circunvizinhas, além de
outras regiões carentes no Estado e várias
parcerias com igrejas missionárias que tinham
interesse em enviar missionários), como
também de infra-estrutura física (templos em
áreas missionárias precisando de reformas, de
conclusão, etc.).
Havia também as Missões Transculturais,
que estavam precisando de um impulso, que
Deus providenciou através dos recursos da 1ª
Mobilização Missionária.
QUAIS SÃO OS DESAFIOS NESSE ANO
DE 2011?
Assim, diante dessas necessidades que
foram supridas, a obra avançou. Mas como a
Obra Missionária é dinâmica, surgiram novas
demandas, exigindo novas estratégias e novos
desafios, inclusive para que façamos a
manutenção dos projetos que estão sendo
operacionalizados dentro da SEMADEMA e

em parcerias com várias igrejas.
II SEGUNDA MOBILIZAÇÃO MISSIONARIA
DO MARANHÃO
Consiste num dia voltado exclusivamente
para iniciativas missionárias, É O DIA “D” DA
OBRA MISSIONARIA NO MARANHÃO com
um dia de oração e jejum pela obra
missionária e um grande culto de missões à
noite com uma grande oferta de amor para
obra de missões.
PROGRAMAÇÃO:
Segue abaixo uma proposta de programação
para o dia do evento:
TEMA: “ROGAI AO SENHOR DA SEARA
PARA QUE ENVIE TRABALHADORES...”
(Mt 9.36)
DATA: 03 DE JULHO DE 2011
LOCAL: EM TODOS OS TEMPLOS DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS NO MARANHÃO.
DOMINGO, 03 DE JULHO DE 2011 – 2ª
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA DO
MARANHÃO.
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
Envelolopes Personalizados e o grande clamor pelos
pedidos de oração de todos os participantes.
OBJETIVOS DE ORAÇÃO
Para que Deus vocacione e levante
trabalhadores para sua Seara.
Por toda a liderança da Assembleia de
Deus e por um envolvimento maior com o
trabalho missionário.

Pelos nossos missionários que atuam no
Maranhão, África, Peru, Portugal e outros
Países.
Pelo Projeto Pró-sertão e pelos projetos
locais de nossas igrejas parceiras.
Pe l a s a l v a ç ã o d a s c o m u n i d a d e s
Estrangeiras no Brasil.
Pela salvação das Comunidades
Kilombolas não alcançadas.
Pela salvação das Comunidades indígenas
não-alcançadas.
Pela salvação das pessoas nos três
principais blocos religiosos do mundo,
islamismo, budismo e hinduísmo (Janela
10/40).
Pelos mantenedores da Obra Missionária
em todo o Estado.
Pela tradução da Bíblia para 2.393 Línguas
com necessidades de tradução, que
representam 200 milhões de pessoas.
Por um grande avivamento Missionário
em todo o Estado.
Pela equipe da Secretaria de Missões do
Estado e das Secretarias de Missões das
Igrejas locais.
Por uma grande e surpreendente Oferta
Missionária em 03 de Julho de 2010.
Por milagres no Campo Missionário.
OBJETIVOS FINANCEIROS:
Ampliação e implantação de novos
trabalhos transculturais;
Manutenção e envio de missionários
nacionais;
Pesquisa missionária povos indígenas e
comunidades quilombolas no Maranhão;
Programa de televisão com cobertura em
todo estado.
Outros
META: Mobilizar cento e vinte mil
intercessores e ofertantes voluntários no dia
03 de julho de 2011.
Concluindo, que possamos vivenciar, nessa
Mobilização projetada, o mesmo espírito de
Atos 4.32: “E era um o coração e a alma da
multidão dos que criam, e ninguém dizia que
coisa alguma do que possuía era sua própria,
mas todas as coisas lhes eram comuns”.
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1º SIMPÓSIO NACIONAL DE MISSÕES E
7º FÓRUM DE MISSÕES DAS ADs DO NORDESTE
Sob o tema: “MISSÕES: DESAFIOS, OPORTUNIDADES, PARCERIAS
E INVESTIMENTOS”, foi realizado nos dias 4 a 7 de maio de 2011, na
cidade de São Luís, Maranhão o 1º Simpósio Nacional de Missões e o 7º
Fórum de Missões das Assembleias de Deus no Nordeste. Foram dias
abençoados na presença de Deus.
Nestes dias, 12 das 15 Convenções do Nordeste estiveram
representadas. Além de vários irmãos e irmãs que se inscreveram, de
vários pastores, dos Secretários de Missões e missionários presentes,
nos concederam a alegria de participarem do evento alguns presidentes
de Convenções e seus representantes, entre eles o Pr. José Wellington
Bezerra da Costa (presidente da CGADB); Pr. Pedro Aldi Damasceno
(Presidente da CEADEMA); Pr. José Guimarães Coutinho (presidente
da AD em São Luís do Maranhão); Pr. José Carlos de Lima (Presidente
da COMADEP); Pr. Israel Caldos Sobrinho (vice-presidente),
representando o Pr. Raimundo João de Santana – presidente da AD no
Rio Grande.
A abertura dos trabalhos aconteceu com um culto solene na Sede
da Igreja pastoreada pelo amado Pr. José Guimarães Coutinho. Nesta
ocasião, a mensagem da noite ficou sob a responsabilidade do Pr. José
Wellington Bezerra da Costa (presidente da CGADB).
Dos dias 5 a 7, os trabalhos transcorreram no auditório do Hotel Rio
Poty. Neste período os horários foram divididos entre os Secretários de
Missões para apresentar os projetos que cada Secretaria está
desenvolvendo, assim como apresentar as possibilidades de parcerias
no desenvolvimento de projetos específicos.
As apresentações dos Secretários foram intercaladas com palestras
sobre diversos temas de interesse geral. Pr. José Wellington Bezerra da
Costa (presidente da CGADB), ministrou sobre “A importância da
SENAMI no contexto da Assembleia de Deus no Brasil”; Pr. Claudionor
de Andrade (representante da CPAD) ministrou um estudo sobre “A
importância da literatura na evangelização”; Pr. Eduardo Leandro Alves
(Secretário Executivo da SEMAD Paraíba) falou sobre o tema
“Princípios a serem observados na Evangelização do Nordeste”; Pr.
Elizeu Martins (Diretor da EMAD) explicou a importância do “Preparo
transcultural do Obreiro”. A noite do dia 5 foi reservada para um culto
de adoração a Deus, cuja mensagem ficou sob a responsabilidade do Pr.
Rayfran Batista (2º vice presidente da CEADEMA e conselheiro da
SEMADEMA) com o tema “Buscando um maior comprometimento
com à obra missionária”.
Os trabalhos do dia 6 iniciaram com a palestra do Pr. Anísio
Nascimento (Secretário Executivo da SENAMI) sob o tema: “O desafio
Transcultural diante de nós”. Em seguida as demais Secretarias de
Missões das Assembleias de Deus no Nordeste continuaram as suas
apresentações, sendo as mesmas intercaladas por palestras sobre
diversos temas. Pr. Francisco Bezerra Cordeiro Paixão (Secretário
Executivo da SEMADEC) discorreu sobre o tema: “O desafio da África
continua”. Os participantes do Fórum também tiveram a oportunidade
de ouvir testemunhos de Missionários que trabalham na região do
Oriente Médio, Missionário Elias A.D. Ceará que trabalha no Egito e
GIldeon da A.D. Imperatriz MA apresentando experiências vividas no
Afeganistão, assim como Pr. Francisco de Paulo da A.D. Ceará que
tratou de um tema muito interessante: “A igreja chinesa e o movimento
´de volta para Jerusalém´”. A mensagem da noite ficou sob a
responsabilidade do Pr. Efraim Silva (Pastor da AD Francesa em
Orleans).
Na manhã do dia 7 ocorreu a reunião chamada de “mesa redonda dos
Secretários de Missões”. Nesta reunião as possibilidades de parcerias

entre as Secretarias são analisadas e as propostas colocadas em Ata.
Também nesta reunião foi definida por votação unânime a nova diretoria
do Fórum de Missões do Nordeste, que ficou assim constituída:
Presidente: Pr. Eduardo Leandro Alves – Secretário executivo de missões
da AD na Paraíba (SEMAD-PB);
1º Vice-presidente: Pr. Francisco Bezerra Cordeiro Paixão – Secretário
executivo de Missões da AD no Ceará (SEMADEC);
2º Vice-presidente: Pr. Carlos – Secretário executivo Missões da AD em
Sergipe;
1º Secretário: Pr. Francisco de Assis G. de Araújo – Secretário Executivo de
Missões da CEADEMA (SEMADEMA: Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão);
2º Secretário: Pr. Reinério Campos Verdes – Secretário executivo de
Missões da AD em Teresina, Piauí;
Assessoria: Missionário Francisco Ramos da Paz – Secretário executivo de
Missões da AD em Imperatriz, Maranhão.
FONTE: Diretoria do Fórum de Missões do Nordeste/Equipe
SEMADEMA.

Pr Pedro orando pelo Jose welligntom no momento de sua saída para o aeroporto

Pastor Anísio secretário nacional de missões apresentando
a nova diretoria do fórum de missões do nordeste

Foto plenário do fórum
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AÇÕES MISSIONÁRIAS

EBL - ESCOLA BÍBLICA PARA LIDERES
A EBL - Escola Bíblica para Líderes
surgiu a partir de uma grande necessidade
identificada dentro do contexto da Obra
Missionária no Maranhão e talvez esta
realidade seja nacional e mundial - falta de
obreiro. Diante disto, surgiu a visão do
projeto da EBL (Escola Bíblica para Líderes)
com o intuito de fomentar nos corações o
sentimento de responsabilidade pela obra
de Deus no aspecto local, vocação e
treinamento.
Do ponto de vista legal, é um projeto da
SEMADEMA, com o intuito de ser um
seminário permanente para formação de
líderes para servir ao ministério da igreja e
suprir uma grande carência de obreiros para
dirigir e auxiliar os muitos trabalhos sem
dirigentes pelo Maranhão afora. Como um
seminário especifico de formação de líderes,
constitui-se em ferramenta multiplicadora
de Obreiros qualificados para a Obra
Missionária e a dinâmica da Igreja Local, e vai
despertar sentimentos e habilitar pessoas
para a excelente obra do ministério,
primeiro da igreja local e depois, numa
conjuntura que se fizer necessária, para

outros desafios.
O projeto EBL já esta em
andamento com sua primeira turma
de seminaristas e funciona assim:
Um final de semana por mês,
durante três meses. Cada etapa
acontece em uma igreja da região
que hospeda a EBL. É uma parceria
entre a SEMADEMA e as igrejas da
região que recebem o trabalho e as
equipes das secretarias de missões das
igrejas de nosso Estado. A SEMADEMA
promove a escola, e a cada mês uma igreja
de região pré-definida hospeda o evento. A
equipe de monitores vai ministrar sem
custos e os pastores da região bancam o
envio de seus obreiros. A primeira EBL está
acontecendo na região do Médio Sertão,
mais precisamente na área do Pró-Sertão e
já aconteceram dois seminários: o primeiro
na AD em Buriti Bravo, presidida pelo pastor
Ivan Ferreira, nos dias 13 a 15 de maio de
2011 e foi ministrado pela equipe da
Secretaria de Missão da AD em Tirirical, São
Luis, sob a coordenação do Pr. Walberto
Magalhães, com cerca de cinquenta

seminaristas. O segundo seminário
aconteceu na AD em Fortuna, presidida
pelo pastor Israel Nascimento, dos dias 10 a
12 de junho de 2011 e foi ministrada pela
equipe do FOIMAC da AD em Raposa, sob a
coordenação do pastor Francisco de Assis
Vieira com cerca de setenta seminaristas. O
próximo Seminário acontecerá na AD em
Parnarama, presidida pelo pastor Josenilson
Leal, de 29-31 julho de 2011 e será
ministrada pela equipe da AD em Santa Inês,
sob a coordenação do Pr. Rayfran Batista,
que será um dos ministrantes, onde também
acontecerá o encerramento e a diplomação
dos concludentes da primeira EBL.
Equipe SEMADEMA

PROMIFE ESTENDE NÚCLEOS NO MARANHÃO

PROMIFE
Projeto Missões de Féri
as
Fazendo de suas férias uma
benção para muitas Vida
s

2011

O Projeto Missões de Férias, PROMIFE,
mantido pela Secretaria de Missões da
Assembleia de Deus em Lago da Pedra
(SEMADELP) e ofertado pelo centro de
Formação Missiológica e Técnicas
Associadas, Cefomta”, instituição parceira
da SEMADEMA na formação e qualificação
de obreiros para o Campo Missionário em
nosso Estado, está “alargando suas
fronteiras” para além de Lago da Pedra.
Como já é do conhecimento de todos, o
PROMIFE promove, todo mês de janeiro, os
seguintes cursos na área de Missiologia, que
são ministrados pelo CEFOMTA, Centro de

Formação Missiológica e Técnicas
Associadas, com sede em Lago da
Pedra - MA:
Básico, voltado para jovens
vocacionados, que desejam doar suas
férias para Cristo, com estudos
teóricos em Lago da Pedra e
treinamento prático em área carente
evangelisticamente de nosso Estado;
Médio, voltado para jovens
vocacionados, que já possuem o
Básico em Missiologia, com estudos
teóricos em Lago da Pedra e
treinamento prático em um (ou mais)
Estados do Nordeste;
Bacharel, voltado para jovens (ou outros
obreiros) que já possuam o Médio em
Missões (ou curso similar, definido em
avaliação pela Diretoria Pedagógica).
Esse ano, em julho, estaremos iniciando
um Projeto Piloto, com parcerias com duas
Igrejas estrategicamente situadas em
regiões-chave de nosso Estado: Duque
Bacelar e Junco do Maranhão. Os cursos
estarão sob a coordenação dos Pastores
Edson Bispo (Duque Bacelar) e Isaias (Junco
do Maranhão).

O curso a ser oferecido via parceria será o
Básico em Missiologia, e acontecerá na 2ª
quinzena de julho. O CEFOMTA irá entrar
com a Coordenação Pedagógica do curso
oferecido via parceria, além de professores e
o material didático. A Igreja hospedeira entra
com a infraestrutura física, manutenção da
equipe do CEFOMTA que será enviada e
parte dos docentes do curso. Aos alunos
caberá custear o material didático.
Maiores informações podem ser obtidas
conforme abaixo:
E-mails e telefone de contato:
DIRETORIA PEDAGÓGICA
damasceno_santos@hotmail.com
profdamassa@gmail.com
(99) 8121-0940, TIM e 9128-8887, VIVO
(Prof. Damasceno, Diretor Pedagógico do
CEFOMTA e Coordenador Pedagógico do
PROMIFE).
SECRETARIA DE MISSÕES DA AD EM
LAGO DA PEDRA (SEMADELP)
cccphj_jhb@hotmail.com
(99) 8135-5124, TIM E 9149-0014, VIVO
(Diácono João Batista Sardinha, Secretário
Executivo da SEMADELP e Coordenador do
PROMIFE).
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AÇÃO MISSIONÁRIA
SEMADEMA ENTREGA MOTO AO CAMPO MISSIONÁRIO
Uma das grandes necessidades do
Campo missionário é transporte,
principalmente moto, devido ao difícil
acesso a alguns campos, impondo ao obreiro
que ali se estabelece a necessidade de,
muitas vezes, ter que percorrer longos
percursos a pé ou em lombo de animal
dentro de sua área de abrangência, fato que
diminui a eficiência da evangelização, por ser
esta uma necessidade premente e dinâmica,
tendo em vista o fato de que todos os dias as
almas morrem sem Deus, e há um
imperativo divino à nós: o IDE!
Nossa convenção (CEADEMA), na
pessoa de seu presidente pastor Pedro Aldi
Damasceno, tem sido muito sensível às
necessidades de vários campos e obreiros e
tem feito um esforço e tem atendido vários
campos com doação de motos, fato que tem
sido muito útil ao desenvolvimento obra de
Deus em várias sedes de trabalho. No

contexto da Obra Missionária,
esta necessidade é ainda muito
mais acentuada, pois vários
campos missionários são
verdadeiros desafios e, como
exemplo, citamos o campo
missionário em Maguary, São
João do Carú, onde o jovem
missionário Josué percorria
vários quilômetros mata
adentro para desenvolver suas
atividades missionárias entre
os índios daquela região. Por
ocasião da nossa AGO em
Caxias, foram doadas duas
motos; uma já foi entregue a
SEMADEMA pelo pastor Antonio Ferreira,
da AD em São Benedito do Rio Preto e
imediatamente encaminhada para a obra
missionária no campo de Maguary, São João
do Carú, pelo que louvamos a ação do Pr.

Antonio Ferreira pelo seu desprendimento e
amor a causa do Senhor e lembramos que
vários outros campos necessitam e estão
também a espera de um transporte (moto).
Equipe SEMADEMA.

MISSÃO ÁFRICA - INFORMATIVO
Fulacunda, 11 de Maio de 2011
… “E como ouvirão, se não ha quem pregue? E como pregarão, se não
forem enviados?” (Rm 10.14b , 15ª).
INFORMATIVO MISSIONÁRIO
A paz do Senhor, pastores Francisco de Assis G. de Araújo, Rayfran
Batista, Gilberto de Jesus e Gildenemyr Lima
Queremos compartilhar com vocês o andamento da obra do
Senhor aqui em Fulacunda e aldeias, Guiné Bissau, África. Vou dividir o
relato por tópicos.
1.POÇOS – Além dos 4 (quatro) poços que já foram cavados em
Fulacunda, Samininter, Bani e Garcene, iniciamos a escavação de mais 3
(três), sendo 1 (um) na tabanca de Foiacynho, 1 (um) em Gan Vitor e
mais 1 (um) em Fulacunda. Louvamos ao Senhor por este grande
progresso para estas comunidades, proporcionado pelas orações e
apoio do povo de Deus no Brasil.
2.TEMPLOS E SALAS DE PROJETO – Graças a Deus conseguimos
cobrir os 3 (três) templos em Bani, Foiacynho e Garcene, mais as 2
(duas) salas de projeto em Fulacunda (com zinco) em tempo hábil, ou
seja, antes da chuva. Porém, temos ainda outras etapas a vencer…
reboco, piso , portas, janelas, pintura, banheiros, etc.
3.PLANTAÇÃO DE IGREJAS – Ha um mês, aproximadamente,
abrimos um novo trabalho em uma tabanka chamada TIRA CAMISA, de
etnia manjaku. Os cultos são realizados ao ar livre e tem havido uma boa
receptividade em relação às Boas Novas de Jesus Cristo. (ver foto).
4. EVANGELISMO, DISCIPULADO E LIDERANÇA
EVANGELISMO – Temos evangelizado através dos vários setores em
que atuamos, como Educação e Saúde Básica… também temos
realizado cultos ao ar livre.
DISCIPULADO – Além da Escola Bíblica Dominical, temos realizado
discipulado em pequenos grupos.
LIDERANÇA – Incentivamos e proporcionamos a participação de
vários membros da igreja em curso de capacitação para Missionário

Educador do PEPE, de Evangelismo e Discipulado no Farim, onde eles
passam 3 (três) meses interno, na JOCUM (que também e interno com
duração de 5 meses) e conferência para senhoras.
Agradecemos aos amados irmãos por tudo que tem feito pela expansão do
reino de Deus em Guiné Bissau. Continuemos ombreados como
cooperadores nos próximos desafios. Nossa oração é que Deus continue
abençoando você e sua família com prosperidade espiritual e material.
Por favor, orem para:
-Deus continuar preservando nossa saúde e nos dando livramento dos
constantes perigos a que estamos expostos.
-Pela igreja em Fulacunda e tabankas para que permaneçam firme diante
das dificuldades.
-Pelos recursos necessários para a conclusão da obra de construção civil.
Abraço fraternal em Cristo
Pr. Esequias e Márcia Santos
Telefone: 00xx2456944061 ou 00 21 245 6770936
Obs. Nosso endereço é: CAIXA POSTAL 59
BISSAU – GUINÉ BISSAU – AFRICA OCIDENTAL
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A AD EM SANTA INÊS COMPROMETIDA
COM O PROJETO MISSIONÁRIO DA SEMADEMA
Pelo segundo ano consecutivo a IEADESI Igreja evangélica assembléia de Deus em Santa
Inês, prepara-se para dá total apoio a iniciativa
da SEMADEMA quanto à mobilização
estadual de missões.
Além de ter ouvido nestes últimos meses
numerosas mensagens e estudos bíblicos
sobre a importância, a necessidade e a
urgência de missões, a igreja adotou também
um lema missionário cujo conteúdo
compromete ainda mais os membros e a
liderança da igreja com a obra missionária.
IEADESI - Igreja evangélica assembléia de
Deus em Santa Inês: "Uma igreja intercessora
e missionária de portas e coração abertos".
No período de um ano e 5 meses a igreja
reestruturou a sua secretaria de missões,
tendo agora o pastor João Velozo como
secretário, além de uma boa equipe de
colaboradores. A igreja empreendeu em sete
meses uma campanha motivada pelo “projeto
Meu ônibus Missionário” cujo transporte está
em plena atividade em missões, desde o mês
de dezembro passado.
E, continuando a sua marcha missionária,
a igreja vem realizando alguns seminários de
conscientização missionária, ouviu diversos
testemunhos de missionários que visitaram a

igreja neste período e enviou dez
missionários, somando-se ao
missionário Cícero, que a igreja já vinha
mantendo na aldeia indígena do
Ta b o c a l . A l é m d o e n v i o d e
missionários, a igreja vem realizando o
projeto minhas férias para Cristo. Em
Santa Inês o projeto teve início em julho
de 2010, com a participação de
aproximadamente uma centena de
jovens. A iniciativa do Pr. Rayfran
Batista em aproveitar uma maior
participação dos jovens nas atividades
missionárias da igreja teve início no ano 2001,
quando ainda auxiliava coordenando a área
15, em São Luis. Em julho deste ano o projeto
terá a participação de 100 jovens que
trabalharão em equipes de evangelização e
discipulado em povoados do campo e de
diversas regiões do Maranhão.
Ainda neste ano será implantado o curso
básico de missões com duração de seis meses
onde serão ministradas 10 disciplinas
específicas. Mensalmente a igreja realiza
também uma vigília, onde a intercessão pelos
missionários é sempre enfatizada. Ore a Deus
conosco para que esta chama continue acesa e
aquecendo a muitas outras igrejas.

FOIMAC & SEMINÁRIO PARA LÍDERES NA AD EM RAPOSA
A AD em Raposa estará promovendo, de 06 a 14 de agosto de
2011, o já tradicional evento do Fórum Internacional de Missões, Ação
Social e Cultura (FOIMAC), quando as principais lideranças de Missões
do Estado e de regiões circunvizinhas estarão presentes, dialogando
sobre os rumos da Obra Missionária em nosso Estado, no Brasil e no
Mundo.
Local, também tradicional, é o VALE DA
ESPERANÇA, no município de Raposa,
MA.
Além do FOIMAC, acontecerá,
simultaneamente, o SEMINÁRIO PARA
LÍDERES E PROMOTORES DE MISSÕES,
de 10 a 12 de agosto de 2011, quando as
lideranças de Missões do Estado terão a
oportunidade de se reciclarem, trocando
e compartilhando suas experiências no
Campo Missionário, discutindo estratégias
inovadoras para a Obra de Missões, tudo
isso dentro de um ambiente voltado
exclusivamente para esse assunto.
O FOIMAC promoverá também, de 12 a 16 de setembro, em
parceria com uma IES (Instituição de Ensino Superior) do sudeste, uma
ESPECIALIZAÇÃO EM MISSIOLOGIA, voltada exclusivamente para
Pastores e Secretários de Missões, ou pessoas que tenham estrito
contato com a Obra Missionária no contexto em que atuam, seja na

Igreja local ou em nível de Estado, Brasil ou em Missões Transculturais.
Esta especialização será ambientada dentro do Centro Aplicado à
Missiologia (CEAMI), instituição de ensino ligada ao FOIMAC, será
modulada mensalmente (um módulo por semana), mas com Carga
Horária, conteúdo programático e corpo docente (especialistas,
mestres e doutores) da IES conveniada,
que também certificará os participantes do
Curso de Especialização.
Além de fornecer subsídios para a Obra
Missionária no contexto geral, o curso
também habilitará os participantes para a
docência em cursos de Missiologia, bem
como para direção e coordenação de
instituições ofertantes de cursos afins e
similares. Outro objetivo do FOIMAC é
fornecer subsídios para a liderança de
Missões do Maranhão.
Estão sendo disponibilizadas 30 vagas (10
vagas para a AD Raposa e 20 vagas para o
público em geral). Todo o projeto da
especialização conta com o apoio da Secretaria de Missões da
Assembleia de Deus no Maranhão (SEMADEMA).
Maiores informações no site da AD Raposa, ou pelos fones:
As vagas são limitadas ao nº de 30.
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A AD em Timon estará hospedando,
de 07 à 13 de novembro do corrente ano,
o 1º CONGRESSO ESTADUAL DE
MISSÕES. Subordinado ao tema “AÇÃO
MISSIONÁRIA DA IGREJA: SOLUÇÃO
DE DEUS PARA OS POVOS (AP 5.9)”, o
evento promete ser um divisor de águas
em nosso Estado em relação ao Trabalho
Missionário em geral.
Razões sobejas não nos faltam. É o
primeiro congresso do gênero em nosso
Estado; estará sendo hospedado por uma
de nossas maiores igrejas, cuja liderança é
comprometida com a Obra Missionária no
Estado e fora dele, inclusive Missões
Transculturais; teremos atividades
intensas durante o evento, tais como
seminários, workshops, plenárias, minicursos e grandes concentrações, onde o
tema do evento estará sendo abordado
por homens e mulheres de Deus
comprometidos com Missões.
Durante o evento, Deus com certeza
estará tocando em vidas, despertando
vocações e sentimentos adormecidos em
relação à Obra Missionária e usando,
cremos, poderosamente, os servos de
Deus que estarão nas preleções, tanto das
plenárias, quanto dos mini-cursos, como
também dos workshops (oficinas) e
seminários, além das Grandes
Concentrações que ocorrerão nas noites
de 2ª à domingo (07 à 13 de novembro de
2011).
Os seminários abordarão os seguintes
tópicos:
1 – Chamada
2 – Vocação
3 – Família
4 – Vida Cristã
5 – Milagres
6 – Evangelismo,
7 – Por que missionários voltam do

Campo antes de completar a Obra?
8 – Experiências e estratégias do Campo
Missionário, dentre outros assuntos que
são de valiosa relevância para o contexto
missionário que envolve o obreiro no
Campo Missionário.
Dentre os Workshops (oficinas) e
Mini-cursos, os tópicos serão:
1 – Integração Social no Campo
Missionário
2 – Relações Humanas
3 – Economia doméstica
4 – Técnicas de Oratória
5 – A presença do aspecto jurídico na
prática administrativa da igreja
6 – Competência comunicativa
7 – Prevenção de acidentes e primeiros
socorros
8 – Evangelismo Infantil (Seminário e
Workshop)
9 – Comunicação virtual
A B A I XO, A P R O G R A M A Ç Ã O
GERAL DO EVENTO
Segunda-feira
Dia 07 - Culto de Abertura (programação
de abertura a Critério da igreja local)
Preleção: SEMADEMA
Dia 08 manhãTerça-feira- Seminário
Dia 08 tarde- Mini-cursos
Dia 08 noite- Plenária (templo)

Dia 11 tarde-Tour (tempo livre para
passeio, etc.)
Dia 11 noite- Plenária
Sábado
Dia 12 manhã - Plenária
Dia 12 tarde- Plenária
Dia 12 noite - Concentração no estádio
Domingo
Dia 13 manhã- Plenária
Dia 13 tarde- Plenária
Dia 13 noite - Concentração no estádio
Se programe, se articule e se agregue
às muitas caravanas que estão sendo
formadas e venha cultuar a Deus conosco.
Com certeza, Deus terá uma palavra para
você.
AS INSCRIÇÕES
ONLINE
JÁ
ESTÃO ABERTAS PELOS SITES:
www.semadema.com.br
www.semadt.com

Quarta-feira
Dia 09 manhã- Clamor Missionário
Dia 09 tarde- Mini-cursos
Dia 09 noite- Plenária
Quinta-feira
Dia 10 manhã- Seminário
Dia 10 tarde- Mini-cursos
Dia 10 noite- Plenária
Sexta-feira
Dia 11 manhã- Seminário

EQUIPES SEMADEMA e da Secretaria de Missões
da AD em Timon, reunidos em São Luis.
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MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA EM
SANTA ROSA – CAPINZAL DO NORTE
Pr. França, do campo de Santa Rosa,
Capinzal do Norte, apresentou à
coordenação da SEMADEMA o Projeto
Amigos da Última Hora, que consiste
numa mobilização evangelística do setor
ao qual pertence aquela igreja.
A visão do trabalho é reunir as igrejas
do setor, cada uma enviando uma caravana
de irmãos, vocais, carros de som e,
durante o dia, se dividirem em várias
partes do campo e, à noite, se reunirem na
Sede do setor para uma grande Cruzada.
Assim, as igrejas maiores estarão ajudando
no desenvolvimento da evangelização dos
campos menores.
Com esta visão no coração, realizamos
a mobilização evangelística em Santa Rosa,
com a presença de várias igrejas do setor,
tais como: Bacabalzinho dos Vianas,
Peritoró, Santo Antonio dos Lopes,
Triângulo e Capinzal do Norte. Vários
pastores do setor de Coroatá estiveram
presentes ao evento, dentre eles os
pastores Mesquita (Bacabalzinho dos
Vianas), Manoel Costa (Promotor de
Missões do Setor de Coroatá), João Batista
(Peritoró), Valdemar (Capinzal do Norte),
Antonio Araujo (Santo Antonio dos
Lopes), que foi o pregador da noite, mais
Pr. Ademir de Melo (Triângulo) e o Pr.
Francisco de Assis G. de Araújo,
Secretario Executivo de Missões da

CEADEMA, que
dirigiu a Cruzada, bem
como vários cantores.
O resultado do evento
foi mais de trinta
decisões.
Pr. França, da AD
de Santa Rosa, nosso
anfitrião, e todos os
demais pastores
p r e s e n t e s ,
demonstraram muita empolgação e
perspectivas de grandes eventos nas
próximas mobilizações, pois já ficou
definida para o campo de Bacabalzinho
dos Vianas, próximo a Coroatá, a próxima
mobilização do setor.
Este evento motivou a realização de
outros semelhantes em outras regiões e
em 19 de novembro de 2011, o setor de
Axixá estará realizando mobilização
evangelística similar no campo de
Sertãozinho - Icatú.
1ª MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA DO
MARANHÃO

trabalhos em quinze igrejas diferentes,
naqueles campos de maior necessidade,
sendo que alguns deles são Campos
Missionários. A SEMADEMA reunirá
todos os missionários que atuam na região
e entrará com estrutura de som,
pregadores, cantores e o agendamentos
de várias igrejas para cooperar nestes
grandes trabalhos e, a cada dia, teremos a
participação de igrejas convidadas da
região e de outras regiões limítrofes.
Abaixo segue a agenda:

A partir desta experiência em Santa
Rosa e da necessidade da Obra em outras
regiões, a coordenação da SEMADEMA
realizará, de 1 a 15 de outubro desse ano,
a 1ª MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA
DO MARANHÃO.
O evento consistirá em quinze dias de

AGENDA MOBILIZAÇÃO EVANGELISTICA PRO SERTÃO
LOCAL DA MOBILIZAÇÃO

CAMPO

PASTOR DO CAMPO

CONTATO

IGREJA
COOPERADORA

CARAIBAS DO NORTE

S. FRANCISCO

PR. FERNANDO CARDOSO

01\10/2011

PARNARAMA

BREJINHO DO ISMAEL

BREJINHO DO ISMAEL

PR. RAIMUNDO VIEIRA

02/10/2011

PARNARAMA

OLHO D’AGUA DO NÔGA

PARNARAMA

PR. JOSENILSON

03/10/2011

PAIOL DO CENTRO

PR. ANADERSON

04/10/2011

Buriti Bravo

BREJO DE SÃO FÊLIX

PR. JOEL COLAÇO

05/10/2011

MATÕES

PEDREIRAS

PR. PAULO CESAR

SANTA LUZIA

MATÕES

86 3292-8062

DATA

3576-8003

06/10/2011

PR JOÃO COLAÇO

07/10/2011

MANDACARU

PR.SAMUEL COLAÇO

08/10/2011

MATÕES

ASSUVIANTE

PR. JAILSON

98 9119-3346

09/10/2011

SANTA ROSA

PR. GILMAR

3564-8029

10/10/2011

GRAÇA ARANHA

PR. DJALMA

11/10/2011

S. FILOMEMNA

PR. JOSE OLIVEIRA

12/10/2011

VILOLA

FRANCISCO MAGALHÃES

13/10/2011

BAIXÃO GRANDE

PR ALEX

14/10/201

FORTUNA

JATOBÁ

PR SAMUEL

15/10/2011

B. BRAVO

(S. DOMINGO)
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ENCONTROS MISSIONÁRIOS
ENCONTRO COM PROMOTORES DE MISSÕES EM SANTA QUITÉRIA
Pr. Edson Bispo, Promotor de Missões
da SEMADEMA, setor de Duque Bacelar,
que compreende várias cidades da região
do baixo Parnaíba e o Pr. Rubens, de
Milagres, também Promotor de Missões
da SEMADEMA para a mesma região, que
é imensa, organizaram o 1º Encontro de
Promotores de Missões do Baixo
Parnaíba, com o tema “Missões
Maranhense a igreja no tempo e na visão
de Deus”, envolvendo secretários de
missões, obreiros locais e convencionais,
com a participação do Pr. Pedro Aldi
Damasceno (Presidente da CEADEMA),
Pr. Raimundo Francisco dos Santos (Líder
da AD em Lago da Pedra), Pr. Davi Borges
(Líder da AD em Santa Tereza, Lago da
Pedra, MA), Pr. Abimael Coutinho (Líder
da AD em Lagoa Seca, Lago da Pedra, MA)
e Pr. Francisco de Assis (Secretário
Executivo de Missões da CEADEMA). Na
oportunidade, o Pr. Edson fez a
apresentação da Cartilha do Promotor,
enfatizando necessidades pontuais da
Obra Missionária, bem como orientando
os promotores de missões da região com
um ótimo material, com o seguinte
cronograma:
1. - Quem é o Promotor de Missões?
2. - Requisitos pessoais do Promotor de
Missões
3. - Requisitos ministeriais do Promotor
de Missões
4. - Como criar uma secretaria de
Missões
5. - Fazendo funcionar uma secretaria de
missões (dentre outros)
Na oportunidade foi feito também o
lançamento oficial da 2ª Mobilização
Missionária do Maranhão naquela região e
entrega de material de divulgação da
mesma.
A SEMADEMA também realizou

encontros com pastores e promotores de
missões de diversas regiões do Estado. Na
região da Baixada, a reunião aconteceu na
cidade de Pinheiro, onde fomos bem
recebidos, apoiados e incentivados pelo
pastor Abraão Santos Serra, líder da AD
em Pinheiro e membro do Conselho de
Missões da SEMADEMA, e o pastor Joel
Gonzaga, promotor de missões do setor
de Pinheiro e demais promotores e
pastores da região; foi realizada a entrega
de material de divulgação da 2ª
Mobilização Missionária.
Na região da BR, o encontro
aconteceu em Maracaçumé, igreja
liderada pelo Pr. Francisco Martins, que
nos recebeu de braços abertos, bem
como os vários pastores e promotores de
missões daquela região, onde
procedemos com a reorganização dos
setores daquela região e a indicação de
novos promotores de missões.
Agendamos uma Mobilização
Evangelística para o campo de Barão de
Tromaí, pelo setor de Luis Domingues,

atendendo solicitação do Pastor Isaias
Vieira, promotor de missões de Junco do
Maranhão.
Na região dos Lençóis e Munin, o
encontro aconteceu na AD de Rosário,
presidida pelo pastor Newtom Gama. O
trabalho foi promovido pelo promotor de
missões do setor de Axixá, Pr. Sales e, na
oportunidade, foram discutidos vários
assuntos relacionados à Obra Missionária
e agendada uma Mobilização Evangelística
do Setor para Sertãozinho, campo de
Icatú, para 19 de novembro de 2011.
Para obreiros do Sertão, o encontro
aconteceu em Fortuna, por ocasião da
abertura da EBL (Escola Bíblica para
Lideres) no dia 10 de junho de 2011. Em
todos estes encontros, apresentamos
relatórios de atividades da SEMADEMA,
os investimentos feitos com os recursos da
1ª Mobilização Missionária (2010) e
destacamos uma maior aproximação da
Secretaria de Missões (SEMADEMA) com
os pastores e, consequentemente, suas
igrejas.
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VIAGEM MISSIONÁRIA À EUROPA E ÁFRICA
mesmo com a
intervenção de
lideranças locais,
culminando com o
retorno do amado
irmão e sua família
para o Brasil, sendo
recebido pelo
irmão Erivelton, de
Brasília, que lhe
forneceu um
suporte estratégico
naquela grande
cidade.
De Lisboa
CHEGADA NO AEROPORTO DE LISBOA ‐PT
seguimos para
Sob a liderança do Pr. Pedro Aldi
Pombal.
Damasceno, presidente da CEADEMA, Dia 23 de março, quarta-feira, fomos à
aconteceu uma viagem missionária aos Coimbra conhecer a cidade para uma
continentes europeu e africano. A comitiva posterior plantação de Igreja. À noite,
foi composta pelos pastores Francisco de fomos ao culto na congregação de Soure,
Assis Gonçalves de Araújo, Secretário levando conosco o Pr. Wikivaldo Garcia a
Executivo de Missões (SEMADEMA), sua família, acompanhados do Evangelista
Francisco de Assis Vieira dos Santos (Líder Sandro, dirigente do trabalho naquela
da AD em Raposa e presidente do congregação. Fomos dormir após a meiaFOIMAC, Fórum Internacional de noite.
Missões, Ação Social e Cultura), Fernando IDA À ESPANHA
Diniz Pereira (Presidente da Casa de Dias 24 e 25 de março, respectivamente
Oração da Assembleia de Deus em quinta e sexta-feira, fomos à Espanha com o
Pombal, Portugal, Europa), mais a família Pr. Fernando, de Pombal. Almoçamos na
do diácono José de Ribamar (sua esposa e casa da irmã Cléia e conversamos sobre a
filhas), membros da AD em Raposa.
Obra Missionária naquele país, identificando
DE SÃO LUIS A BRASÍLIA
uma grande necessidade de envio de
A saída de São Luis foi no dia 21 de março, missionários àquele grande cidade. Após, a
terça-feira, às 02:05 da madrugada. De São irmã Lala, paraibana, nos levou num rápido
Luis fomos à Brasília, capital de nosso país, tour pela cidade, sob intenso frio. Após o
onde já nos aguardava uma comitiva da jantar, fomos encaminhados à residência de
Assembleia de Deus na capital federal nossa anfitriã irmã Lala, onde dormimos de
liderada pelo Pr. Ocival Xavier, que mais 02 às 05 da manhã. Em seguida, retornamos
tarde, juntamente com seus secretários de a Lisboa, onde almoçamos na sexta-feira.
missões, participou de reunião com nossa Após o almoço, tentamos encontrar o Pr.
comitiva. Depois do almoço ofertado pela Ribamar, enviado pela Igreja AD em Timon,
liderança que nos recepcionava, visitamos mas não conseguimos. Fomos à cidade de
as instalações da administradora de Fátima, onde ficamos chocados com o nível
cartões de crédito da Convenção Geral de idolatria que grassa naquela região. Dali
das Assembleias de Deus no Brasil retornarmos para Pombal, onde jantamos e
(CGADB), onde nos reunimos com o dormimos.
gerente da casa.
No dia 26 de março, sábado, fomos à cidade
EMBARQUE E CHEGADA EM de Figueira da Foz, e constatamos tratar-se
PORTUGAL
de uma cidade estratégica para plantação de
No início da noite, embarcamos para Igrejas. Retornamos para Pombal, onde
Portugal, com a chegada em Lisboa às almoçamos. À tarde, nos reunimos com o
06:05 da manhã (horário de Brasília) do dia Pr. Wikivaldo Garcia em sua casa. À noite,
22 de março, terça-feira. Depois dos participamos do culto de 2º aniversário de
trâmites necessários na fiscalização de Fundação da Igreja em Pombal. Foi uma
fronteira, não foi possível ao irmão José de ocasião solene, muito especial, com a
Ribamar e família prosseguir na viagem, presença de irmãos de três cidades:

Pombal, Mortágua e Melhada. Pr. Fernando
Diniz Pereira iniciou com oração os trabalhos
e a missionária Luciana louvou ao Senhor. O
evangelista Sandro leu a Palavra e orou.
Depois, Pr. Fernando passou a direção do
trabalho para o Pr. Assis Vieira, que
apresentou o Pr. Pedro Aldi Damasceno,
presidente da CEADEMA e o Pr. Francisco de
Assis G. de Araújo, Secretário Executivo de
Missões da CEADEMA. A irmã Karina e a
missionária Bennayene louvaram ao Senhor.
Pr. F er n a n d o f a l o u s o b r e a i gr eja
aniversariante, a AD em Pombal, e das
dificuldades que a obra passou para se
estabelecer em Portugal. Depois, na
sequência, os pastores Assis Vieira e Pedro
Aldi Damasceno usaram a Palavra. Depois, Pr.
Fernando ministrou a oferta, seguido de mais
um louvor. Pr. Assis Vieira fez o convite e orou
por um caboverdiano, que aceitou ao Senhor
Jesus. Pr. Fernando deu os avisos finais e orou e
Pr. Pedro Aldi Damasceno impetrou as
bênçãos apostólicas. Após, um delicioso
lanche foi servido aos irmãos pela data festiva
da AD em Pombal.
Ainda no sábado, iniciamos uma reunião às
23:30hs, para tratar de assuntos relacionados
à consolidação e ampliação da obra
missionária na Europa com o pastor Fernando,
cuja reunião terminou 05:00hs (já madrugada
de domingo). Fomos dormir por volta das
06:00hs.
No domingo, 27 de março, acordamos às
10:30hs. Tomamos café e em seguida
começamos uma reunião convencional,
convocada pelo senhor presidente, pastor
Pedro Aldi Damasceno com a presença dos
seguintes obreiros: Pr. Pedro Aldi Damasceno,
Pr. Francisco de Assis Vieira dos Santos, Pr.
Francisco de Assis Gonçalves de Araujo, Pr.
Fernando Pereira Diniz, Pr. Wikivaldo Garcia
Trindade, Pr. José de Ribamar e o missionário
Jairon Sabóia de Souza, cuja reunião foi
suspensa às 16:30hs para participarmos do
culto em Pombal às 17:00hs. Em seguida uma
equipe foi para o culto em Soure e Pr. Assis
Vieira, Pr. Pedro Aldi Damasceno e o Pr.
Francisco de Assis G. de Araújo foram para o
culto em Figueiró dos Vinhos, na carrinha da
Igreja dirigida pelo Pr. Assis Vieira. Ao
retornarmos dos cultos recomeçamos a
reunião por volta de 23:30hs e concluímos às
05:10hs (já da segunda-feira), quando fomos
dormir. A reunião gerou uma proposta, que
será levada ao plenário da CEADEMA.
Na segunda, 28 de março, tomamos café às
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09:00hs da manhã e fomos para Mortágua
onde almoçamos na casa do missionário
Jairon e missionária Bennayne. Após o
almoço fomos à cidade de Porto, de onde
partiu Cabral para as Índias, mas chegou ao
Brasil em 22 de abril de 1.500, onde
verificamos a cidade e constatamos que se
trata de uma cidade estratégica para
plantação de igrejas. Chegamos a
Mortágua na hora do culto onde louvamos
a Deus com uma Igreja bem alegre, onde
trabalham os missionários Jairon e
Bennayene. Em seguida fomos para
Pombal onde repousamos.
Terça-feira, 29 de março, às 09:00hs,
fomos ao comércio de Pombal onde
almoçamos. À tarde, a comitiva foi à casa
do irmão Carlos e irmã Adelaide, para uma
visita. Em seguida fomos conhecer o
museu de Marquês de Pombal. À noite
arrumamos as malas, pois na quarta-feira
viajaremos para a África.
Na quarta-feira, 30 de março, 08:30hs,
viajamos para Lisboa, onde fomos
recebidos pelo pastor Eduardo,
presidente de uma Convenção
portuguesa, o qual nos levou para o
escritório sede, onde conversamos sobre a
obra missionária em Portugal. Por volta
das 14:30hs ele e sua esposa nos levaram
para um finíssimo restaurante em Lisboa e
nos serviram almoço à vontade, tudo por
sua conta. Em seguida nos levou ao
aeroporto para o embarque. Tivemos
dificuldade no embarque, pois não
tínhamos o visto de Guiné Bissau, mas o
pastor Eduardo, que é chefe de polícia de
Lisboa, providenciou contato com o cônsul
de Guiné Bissau o qual foi nos atender no
aeroporto: Deus seja louvado! Então
embarcamos às 22:30hs como
programado.
NO CONTINENTE AFRICANO,
GUINÉ BISSAU
Chegamos em Bissau 01:30hs já de quintafeira, 31 de março de 2011, onde o
missionário Ezequias nos aguardava, nos
levando para uma hospedagem na
Assembleia de Deus de São Paulo, onde
dormimos. Às 08:00hs da manhã, fomos
visitar o pastor Joaquim e o pastor Okey
Abay, esposo da missionária Francisca. Em
seguida viajamos para Fulacunda, num
automóvel dirigido por um senhor
chamado Castigo. Chegamos à tarde, onde
almoçamos e constatamos a presença de
um grupo de crianças que são educadas
pelos missionários Ezequias, sua esposa
Márcia e uma jovem de Timon chamada
Euziane.
Às 19:00hs fomos visitar as autoridades
policiais e comunicá-los que havia

hóspedes na Tabanca. Em seguida fomos ao
culto no templo de Fulacunda, onde
existem várias etnias, predominando os
Biafadas com maioria mulçumana. Em
seguida jantamos e fomos dormir.
Na sexta-feira, 01 de abril, 09:00hs, fomos a
Bissássimas, que fica a cinquenta
quilômetros de Fulacunda, em estrada
muito ruim, olhar o trabalho da missionária
Francisca; chegamos de volta em Fulacunda
às 15:40hs onde almoçamos e fomos direto
para o culto numa Tabanca de nome Banie,
cuja população é Balanta com religião
animista. Voltamos para Fulacunda onde
lanchamos e fomos para o culto numa
Tabanca de nome Sam-nhinter cuja
população (também) é Balanta com religião
animista, onde constamos um grande grupo
de crianças, cerca de 65, dirigida pelo
missionário Adalberto, de Santa Inês.
Quando chegamos em casa fomos jantar e
em seguida fomos dormir.
P.S.: Destacamos a robustez do presidente
“Homi garandy o mais garandy de todos”
(referência local ao líder maior, Pr. Pedro
Aldi Damasceno), mas, aqui, ele disse: “que
crença é essa da África, rapaz? Aqui ninguém
descansa não!? Eu prefiro a crença do
Brasil!”
No sábado, 02 de abril, 09:00hs, fomos
visitar o trabalho na Tabanca de nome
Garcene de etnia Pepeu. Chegamos, fomos
para igreja, culto de instrução aos
batizandos; em seguida fomos a pé para o
lugar do batismo no Oceano Atlântico,
cerca de dois quilômetros de distância.
Realizamos o batismo de cinco pessoas e o
pastor Pedro Aldi Damasceno celebrou a
Ceia do Senhor debaixo de uma árvore,
concluindo às 13:40hs. Fomos para casa,
onde almoçamos e em seguida fomos visitar
o rei Alady Mamady Sambu. De imediato,
dirigimo-nos para o culto na Tabanca
Foiacine de etnia Balanta e voltamos
imediatamente. Já à noite, jantamos e fomos
para uma cerimônia de formatura de uma
turma de alfabetização de 38 pessoas
adultas, formadas e alfabetizadas pelos
missionários Ezequias e Márcia. Em seguida
fomos depressa para o culto ao ar livre no
centro da Tabanca. Após o culto lanchamos
e fomos dormir já tarde da noite.
Domingo, 03 de abril. 04:00hs dirigimo-nos
para Bissau, onde participamos do culto
dominical com celebração da Santa Ceia no
Templo Central da Igreja dirigida pelo
pastor José Paulo. Fomos almoçar às
13:30hs. Descansamos um pouco. Às
18:30hs fomos participar de uma cruzada
evangelística que estava sendo realizada
num campo de futebol pelo evangelista John
Deby Edukugho; após o culto fomos ao

hotel falar com o evangelista e de lá fomos
pegar nossa bagagem e fomos ao aeroporto
embarcar para Lisboa às 02:05hs. Ao fazermos
o check-in o funcionário ficou com os tíquetes
das nossas malas e foi uma luta para os
conseguirmos, pois tudo indica que as nossas
malas ficariam retidas em Bissau.
PRINCIPAIS ETNIAS
Balantas, Pepeu, Biafada, Bijagos,
Mancanhas, Fula, Mandinga, Mançonca,
Manjaco, Maliano (estrangeiro), Mauritaniano
(estrangeiro), Nalu (estrangeiro)
PRINCIPAIS AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS
PRESENTES EM GUINÉ BISSAU
Jocum, Kairós, Proclamai, Além Mar,
CEADEMA/SEMADEMA, Missão Americana,
MCM
P.S.: Registramos nossa imensa gratidão ao
Pastor Ezequias, pois nos tratou acima daquilo
que ele podia, mediante as condições na
África, assim como pelo imenso trabalho que
ele está empreendendo, assim como
agradecemos à sua esposa, missionária Márcia.
RETORNO À EUROPA (LISBOA,
PORTUGAL) E EMBARQUE PARA O
BRASIL
Segunda-feira, 04 de abril. 07:30hs chegamos
em Lisboa e o Pastor Eduardo foi nos
recepcionou no aeroporto e enviou-nos para a
hospedagem com o Pastor Ézio, o qual nos
levou ao restaurante e nos deu almoço e
pagou a conta; depois nos levou para sua casa
onde dormimos um pouco e às 18:00hs nos
levaram para o aeroporto onde fizemos o
check-in e embarcamos para Brasília.
P.S.: Queremos registrar nossa imensa
gratidão ao pastor José Ribamar, de Timon,
para nos apresentar ao pastor Eduardo.
Registramos nossos sinceros agradecimentos
ao pastor Eduardo pelo tratamento e pelo
empenho em nos acompanhar e nos ajudar.
Agradecemos à sua esposa que gentilmente
nos acompanhou, bem como ao pastor Ézio.
Que o Senhor nosso Deus, Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, os abençoe e faça
prosperar o ministério de cada um deles.
CHEGADA AO BRASIL (BRASÍLIA) E
DEPOIS, MARANHÃO (SÃO LUIS)
Terça-feira, 05 de abril. 04:30hs chegamos em
Brasília e pegamos nossas malas para passar
pela alfândega e depois fizemos o check-in. O
presbítero Erivelton estava no aeroporto e
nos conduziu a um finíssimo café onde nos
ofereceu uma completa refeição matutina e
pagou a conta, nos levando em seguida a um
passeio no centro de Brasília e de lá nos levou
ao aeroporto, onde embarcamos as 10:19hs
chegando em São Luis às 12:20hs.

