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A MESMA MISSÃO

A grande comissão é um assunto tão
importante que os quatro evangelistas
a registraram nos evangelhos que
escreveram (Mt 28.16-20; Mc 16.1520; Lc 24.44-49; Jo 20.19-23) e
Lucas registra nos atos dos apóstolos
(At 1.4-8). É interessante observar
que os evangelistas fecharam seus
evangelhos com a grande comissão,
dando-nos a entender que a missão
de Cristo foi cumprida, enquanto
que Lucas começa atos com a grande
comissão, nos mostrando que a
missão da igreja estava começando.
O evangelista João, por sua vez,
descreve a grande comissão da
seguinte forma: “Disse-lhes, pois,
Jesus outra vez: Paz seja convosco!
Assim como o pai me enviou, também
eu vos envio a vós” (Jo 20.21). Ao
que tudo indica os discípulos estavam
desiludidos, temerosos, descrentes
e acima de tudo inquietos, sem paz
interior. Jesus chega saudando-os:
paz seja convosco. Esta saudação era
acima de tudo uma identificação de
Cristo aos seus discípulos, é por isso
que após saudá-los, e mostrar-lhes as
mãos e o lado os discípulos vendo se
alegraram e, para dirimir toda duvida
dos discípulos, “Disse-lhes, pois,
Jesus outra vez: Paz seja convosco...”
(Jo 20.21). Ou seja, sou eu mesmo.
Os discípulos precisavam estar
seguros de que estavam recebendo a
missão do próprio Cristo e não de um
espírito qualquer (cf Lc 24.39).
Uma das expressões mais
significativas deste texto é a
declaração de Jesus Cristo: “...
Assim como...” (Jo 20.21) “o fato
mais significativo desta passagem

Pastor Francisco de Assis ao lado da sua esposa a Missionária Geide Araujo

é que a mesma comissão que Deus
pai entregara ao Deus filho agora é
transmitida pelo Senhor Jesus aos
filhos de Deus, discípulos de Cristo”
(Dr. Champlin).
Isso mostra que a missão de Cristo
é a mesma da Igreja, e que Cristo não
veio ao mundo como fruto do acaso,
Ele veio com uma missão, Ele veio
enviado, como bem disse por várias
vezes: “...assim como o pai me
enviou...” (Jo.20.21). De acordo com
a Bíblia de Estudo Palavras Chave
o verbo enviar aqui vem do Grego
apostelló, com a idéia de enviar
para fora, enviar em missão, enviar
para longe. Ele é o enviado de Deus:
Porque Deus enviou seu filho ao
mundo, não para que condenasse o
mundo, mas para que o mundo fosse

salvo por Ele (Jo 3.17; cf Mt 15.24;
Lc 4.18,19).
Quando falamos em missão hoje
não estamos falando de algo que a
igreja criou, inventou ou de uma nova
missão, mas sim da missão de Deus,
da qual Cristo cumpriu sua parte
como o Cabeça, e a igreja cumpre na
terra o seu papel de corpo de Cristo,
dando continuidade ao projeto divino
de salvar o pecador.
Concluímos que a missão é a
mesma e todo o povo de Deus (a
igreja) deve estar envolvida neste
projeto divino e não apenas alguns
entusiastas.
Missão deve ser a obra prioritária
da igreja na terra... Devemos estar
mais preocupados com pessoas do
que com eventos e coisas.
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O IDE E SEUS DESAFIOS

Os últimos momentos de Cristo
com os seus discípulos na terra foram
marcados pela ênfase dada por Ele à
necessidade de sua igreja continuar
sua obra de anunciar as boas novas
do evangelho após sua ascensão para
junto do Pai. A ordem é clara: “Ide
por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda criatura” (Mc 16.15); “...
fazei discípulos de todas as nações...
ensinando-as a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado”
(Mt 28. 19,20). Cumprir essa ordem
de Cristo, no entanto, não é tarefa
simples. Qualquer pessoa ou igreja
que se proponha a cumprir fielmente
o Ide de Jesus precisa superar uma
série de desafios, dentre os quais aqui
destacamos:
1) O Desafio da motivação:
sendo a pregação do Evangelho uma
atividade tão espinhosa e, por vezes
até perigosa, não há como realizá-la
legitimamente sem uma motivação
adequada. Alguém poderia dizer:
mas há quem pregue o Evangelho
com interesses escusos. Isso é bem
verdade, mas a pregação quando feita
a partir de motivações escusas nem
de longe se assemelha à verdadeira
pregação. Qual deve ser então a
fonte da motivação do genuíno
pregador das boas novas? O mesmo
Apóstolo Paulo que nos proíbe de
fazer qualquer coisa “por contenda
ou vanglória” (Fl 2.5) nos diz que
“Deus é o que opera em vós tanto o
querer como o efetuar, segundo a sua
boa vontade” (Filipenses 2:13), ou
seja, a fonte da nossa motivação para
realizarmos a obra de Deus está no
próprio Deus da obra. É a presença
de Cristo em nós que nos vocaciona
e nos encoraja para a proclamação do
Evangelho. Assim, se sua presença
não estiver em nós, fatalmente
não nos sentiremos impulsionados
à pregação, ou se nos sentirmos,
não será por motivos legítimos.

Da mesma forma, se sua presença
estiver em nós, todos seremos,
invariavelmente,
pregadores
e
pregadoras do Evangelho, pois como
assevera C. H. Spurgeon, “não
é possível coexistirem uma alta
apreciação de Jesus e uma língua
inteiramente silenciosa acerca Dele!”
2) O desafio das finanças: a obra
de Deus é um projeto divino entregue
a cargo dos humanos. Deus nos
deu essa honra. Sendo um projeto
realizado por humanos a propagação
do Evangelho requer que se invistam
recursos financeiros e é exatamente
aí que reside o problema para muitas
pessoas e igrejas. Da mesma forma
que se comportavam os hebreus
instados por Deus no capítulo 1 de
Ageu, muita gente hoje se dispõe a
investir seus recursos em tudo, até
mesmo nos bens e serviços mais
supérfluos, menos na realização da
Obra de Deus.
3) O desafio do preparo
intelectual: para tornar a mensagem
da salvação passível de ser
compreendida pelos homens Deus
providenciou a sua codificação
em línguas humanas e, assim, sua
comunicação depende, dentre muitas
outras coisas, da capacidade do
pregador de comunicar-se de forma
eficiente no contexto cultural das
pessoas ou grupos humanos alvos da
sua pregação. Muitos defendem a não
necessidade do preparo intelectual
dos pregadores alegando que Deus
pode usar qualquer um, afinal de
contas, dizem muitos, “Ele usou até
uma jumenta”. O poder de Deus é
ilimitado e Ele realmente pode usar
qualquer pessoa, mas é do interesse
dele que nos preparemos o máximo
possível para que possamos servirlhe da melhor forma possível. Nunca
é demais lembrar que o homem que
mais contribuiu para o crescimento
e fortalecimento do cristianismo

Pr. Mateus Jucar - Secretário
Administrativo da Semadema
foi o Apóstolo Paulo, justamente
um intelectual de vastíssimo
conhecimento e refinada cultura.
O Evangelho é, como sabemos, a
melhor mensagem que alguém pode
comunicar a outrem e, assim, ele
merece o que de melhor nós pudermos
empregar para sua pregação.
4) O desafio do preparo
espiritual: Já dissemos que a
pregação do Evangelho é um projeto
divino cuja execução foi entregue aos
humanos. O fato de ter sido entregue
aos humanos não faz da pregação
uma tarefa meramente humana, de
forma alguma. É o próprio Cristo que
nos diz que é o Espírito que convence
o mundo (as pessoas) do pecado, da
Justiça e do juízo (Jo 16.8), ou seja, a
tarefa do ser humano na salvação do
ser humano conclui-se na pregação,
pois o trabalho do convencimento é
tarefa exclusiva do Espírito Santo.
Eis a razão maior da necessidade do
pregador se preparar espiritualmente
para a pregação do Evangelho. Jesus,
aliás, não deixou qualquer dúvida
acerca da fonte de onde emana o
poder necessário à legítima pregação
do evangelho. Disse Ele: “...
recebereis o poder do Espírito Santo
que há de vir sobre vós e (só depois)
ser-me-eis testemunhas” (At 1.8).
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AD EM IMPERATRIZ SEDIOU X FÓRUM DE LÍDERES DE MISSÕES
DO NORDESTE E I FÓRUM DE MISSÕES NORTE E NORDESTE
Aconteceu entre os dias 30 de abril
a 03 de maio deste ano de 2014 o 10º
Fórum de Missões do Nordeste e 1º
Fórum Norte-Nordeste de Missões.
Subordinado ao tema: ORAÇÃO,
EVANGELIZAÇÃO E COMUNHÃO:
BASES PARA O CRESCIMENTO
DA IGREJA, este Fórum cumpriu mais
uma vez com a sua principal missão,
ou seja, discutir os avanços alcançados
e as dificuldades enfrentadas pela Obra
Missionária realizada pelas Assembleias
de Deus da Região Nordeste, bem como
traçar metas e desenvolver estratégias
para que a AD nordestina continue
logrando êxito no cumprimento do Ide
do Senhor Jesus Cristo.
Tendo contado mais uma vez com a
ilustre presença do Secretário Executivo
da Senami (Secretaria Nacional de
Missões), Pr. Anísio do Nascimento, bem
como de vários pastores, missionários
e especialistas em Missões da AD
brasileira este Fórum foi, como frisaram
alguns, um verdadeiro presente de Deus
para a vida de todos os participantes.
A grande maioria das Convenções
da AD no Nordeste e mais duas da
AD na região Norte (Rondônia e
Amapá) estiveram representadas no
Fórum através das suas secretarias de
missões. Todas as secretarias presentes
expuseram os projetos missionários
que têm desenvolvido nos contextos
local e transcultural e tais apresentações
deixaram nos participantes a certeza
de que, apesar de todas as oposições e

Posse da nova diretoria do Fórum de Missões do Nordeste
dificuldades que se têm interposto ao
fazer missionário, Deus tem sido fiel e
a AD do Norte e Nordeste têm avançado
vitoriosa no cumprimento da sua missão
de levar a Mensagem do Evangelho a
todos os povos.
Como já tem se tornado praxe, mais
uma vez a Semadema foi destaque,
tanto por contar com a maior caravana
quanto pelos projetos missionários
e resultados apresentados. A AD em
Imperatriz, hospedeira do Fórum, teve
atuação brilhante, tanto pela excelente
recepção quanto pela participação em

Cacique Piau com o Secretário nacional de Missões, Pr. Anísio Nascimento-um
dos momentos marcantes do 10º Fórum de Missões do Nordeste

toda a programação do evento, com
destaque para o empenho do Pastor Raul
Cavalcante, Pastor-Presidente daquela
igreja e do Pastor Ramos, Secretário
Executivo de Missões e Coordenador
da equipe organizadora do Fórum.
Foi realizada, durante o Fórum em
Imperatriz, a eleição da Diretoria que
administrará o Fórum de Missões do
Nordeste nos próximos três anos, tendo
esta ficado com a seguinte composição:
Presidente-Pr. Eduardo Leandro (AD
João Pessoa-PB); 1º Vice-PresidentePr. Francisco de Assis (AD Lago
da Pedra-MA); 2º Vice-presidentePr. Xxxxxxx (Ad Fortaleza-CE); 1º
Secretário-Pr. Reinério (AD TeresinaPI); 2º Secretário-Pr. Xxxxxxxx (AD
Salvador-BA); Conselheiros: Pr. Ramos
(AD Imperatriz-MA) e Pr. Paixão.
Ficou decidido ainda que o 11º Fórum
de Missões do Nordeste será hospedado
pela AD em Fortaleza-CE, que mais uma
vez as secretarias de missões da região
Norte participarão como convidadas e
que o Fórum de Missões do Nordeste
cooperará com tais secretarias de
missões para que estas possam realizar
seu próprio Fórum de Missões a partir
de 2015.
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PASTOR SALES CONCEDE ENTREVISTA EM QUE
PRESTA RELATÓRIO DE ATUAÇÃO NO PERU
Informativo Semadema – Pastor Sales,
gostaríamos que o senhor nos prestasse
algumas informações acerca do andamento
da obra missionária em solo peruano.
Pastor Sales - É com grande alegria
que mais uma vez lhes informo acerca
da obra missionária desenvolvida pelos
missionários e pastores que foram
enviados por igrejas e por nossa magna
CEADEMA e SEMADEMA. Esperamos
que a alegria venha impulsionar o coração
de cada membro de nossa convenção,
como também da igreja do Senhor que é
a fiel mantenedora da obra missionária, ao
saberem que a obra em que eles apostaram
e estão investindo tem dado resultados
positivos. Todo resultado obtido é fruto
do trabalho “de um corpo que tem muitos
membros, e todos os membros sendo
muitos, constituem um só corpo” (1 Co
12.12), que unidos em aliança com o
Senhor alcançam resultados grandiosos.
Informativo Semadema - Quantos
missionários do Maranhão já estão em
atividade em solo peruano?
Pastor Sales - do projeto que
apresentamos para pontuarmos todos os
Estados do Peru em dois anos, no período de
maio de 2013 a maio de 2015 já chegaram
em terras peruanas cinco missionários,
todos eles estão em atividade. São eles:
Missionário Airton, esposa Raquel e filha
Naftalí (AD Vitorino Freire); Missionário
Jonhnatan Sidney Oliveira Araújoe esposa
Rafaela dos Santos (AD Santa Inês); Pr.
Evandro com esposa e quatro filhas (AD
Maracaçumé); Missionaria Yalla Santiago
e Missionária Evanda Ribeiro (AD Lago
da Pedra).
IS - Quantos ainda estão para ir ao Peru?
Pastor Sales - Ainda há uma soma
de oito missionários para virem ao Peru.
Contudo para este ano de 2014 cremos
que ainda chegarão uns três missionários
em terras peruanas, pelo menos dois estão
de passagens compradas para o mês de
outubro. Quanto aos demais ficarão para o
inicio do ano de 2015.
IS - Em quais Estados estamos

presentes?
Pastor Sales - Através dos missionários
do maranhão estamos presentes em cinco
estados peruanos, isso incluindo todos
os missionários que vieram desde o ano
de 2006 até o presente momento. Estes
missionários estão assim distribuídos:
Estado de Lima, Região Norte: Pr. Misael
Louseiro e Família (AD São Luís),
Missionário Sergio Desiderio e Família
(AD Timon) e Pr. Jadson e Família (AD
Cohatrac). Estado de Lima, Região
Sul: Pr. Eduardo Benites e Família (AD
Tirirical), Missionário Wermeson Caik e
família (AD Tirirical). Ressaltamos que
estes dois missionários estão na cidade
de Quilmaná onde pretendemos construir
um centro de capacitação de obreiros, em
um terreno com mais de trinta e três mil
metros quadrados. Estado de Ayacucho:
Missionário Airton de Sousa e família (AD
Vitorino Freire). Estado de Lambayeque:
Pr. Elivan e família ( AD Bacabal). Estado
de Ucayali: Pr. Evandro Chagas Dourado
e família (parceria missionária entre a
Semadema e a AD Maracaçumé). Estado
de Ica: Pastor Sales e família (parceria
CEADEMA/SEMADEMA), Missionário
Mario Sergio e família (AD Lago verde),
Missionário Jonhnatan e família (AD
Santa Inês), Missionária Evanda Ribeiro
Soares e Missionária Yalla Santiago (AD
Lago da Pedra) . Estes missionários
que estão na cidade de Ica formam
uma equipe que além de desenvolver
atividades missionárias na região, também
são membros integrantes do projeto
de organização e desenvolvimento das
atividades da Secretaria Nacional de
Missões.
IS - Qual a nossa pretensão no país?
Pastor Sales - O nosso objetivo é
plantar igrejas que estejam ligadas à
CONMADEPE em todo território peruano
através da obra missionária, pretensão
esta que creio estar no coração de Deus,
pois não é sem razão que Ele nos deu
a oportunidade de dirigir a Secretaria
Nacional de Missões. Para culminar

de forma positiva com esse projeto,
pretendemos que cada igreja plantada,
seja dirigida por obreiros do próprio país.
Para que alcancemos esta meta, temos
que construir um centro de capacitação
de obreiros, para o qual já temos um
terreno com mais de 33.000m² na cidade
de Quilmaná, que dista 133 quilômetros
de Lima, capital do país.
IS - Qual é a convenção com quem
temos parceria no Peru?
Pastor Sales - Temos parceria com a
CONMADEPE, Convención Nacional de
Ministros de lãs Asambleas de Dios em
el Peru. Foi fundada por um brasileiro há
mais de 47 anos na cidade de Arequipa
e hoje segue em processo de expansão
nacional.
IS - Que tipo de parceria nós temos
com esta convenção?
Pastor Sales - Nossa parceria é
autônoma em ambas as partes das
organizações. Estamos nesta parceria
sabendo que os lucros são para o reino de
Deus. Temos uma aliança complementar,
onde a ação de dois ou mais corpos
formam uma relação de confiança
que levam a expectativas em comum.
Realizamos isto compartilhando dons
e habilidades complementares, para
alcançar uma meta em comum que é a
expansão do Reino de Deus e não do reino
institucional ou pessoal. Como afirma
Harry Ironside, “Os missionários nunca
são pedintes. Eles são embaixadores que
nos dão a oportunidade de nos tornarmos
parceiros com eles através da oferta de
nossos dólares enquanto eles oferecem
suas vidas”. Que Dios les bendiga!
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SEMADEMA PROMOVEU O PRIMEIRO ENCONTRO ESTRATÉGICO
PARA O ALCANCE DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS
A Semadema, Secretaria de Missões
da Ceadema, visando aprimorar e
intensificar as suas ações missionárias
voltadas para o alcance das centenas de
comunidades quilombolas existentes em
terras maranhenses, realizou nos dias
12 e 13 de abril deste ano de 2014 na
cidade de Central-MA o 1º ENCONTRO
ESTRATÉGICO PARA O ALCANCE
DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS.
O encontro, que teve como público alvo
pastores em cujos campos eclesiásticos
existissem comunidades quilombolas,
missionários que atuam entre os
quilombolas e interessados em geral,
contou com significativa participação dos
pastores e igrejas da região.
A meta da Semadema de sair deste
Encontro com algumas ações direcionadas
para as comunidades quilombolas,
principalmente para aquelas localizadas
na região da baixada maranhense, foi
alcançada, pois durante os dias da
realização do mesmo e nos dias que se
seguiram várias parcerias missionárias
visando atender a demandas de campos

com comunidades quilombolas foram
firmadas e muitas outras estão sendo
estudadas.
A semadema agradece a todos
os pastores e demais obreiros que
participaram e parabeniza a AD em Central
juntamente com seu Pastor-Presidente,
Pastor Amilton, pela forma tão gentil e
competente como recepcionaram este 1º
ENCONTRO ESTRATÉGICO PARA
O ALCANCE DE COMUNIDADES Pastor Francisco de Assis e comitiva visita
QUILOMBOLAS.
área missionária de quilombo e entrega moto
para trabalho missionário sob a direção do
pastor Moisés missionário da área e apoio do
pastor Jailsom do campo de Assuviante

Pr. Reginaldo Ribeiro AD- São Luis,
ministrando no encerramento do encontro

INFORME MISSIONÁRIO

Fulacunda, 18 de Junho de 2014.
Salmo 22.27 - Lembrar-se-ão do
Senhor e a ele se converterão os confins
da terra; perante Ele se prostrarão todas as
famílias das nações.
A Paz do Senhor Nobres pastores,
Pedro Aldi e Francisco Assis,
Cremos que muitas famílias entre as
nações aceitam Jesus como Salvador
e Senhor, mesmo diante de guerras e
rumores de crise mundial, o Reino de Deus
é o mesmo.
Louvemos a Deus pela sua bondade e
misericórdia em nossas vidas para sermos
usados na sua obra. Estamos bem e com
saúde, graças ao nosso bom Deus.
No momento, aqui em Guiné Bissau, as
chuvas já iniciaram e com isso os mosquitos

da MALÁRIA têm aumentado bastante, isso
faz parte do contexto em que vivemos.
Tem vários projetos que estão
funcionando, como cuidar de vidas,
educação, saúde, estudos bíblicos,
evangelização de crianças etc. Na área
da saúde, devido às mudanças climáticas,
com chuvas, muitos tipos de doenças
começam aparecer, o caso da malária é
a mais comum. Trabalhamos na saúde
básica e na educação infantil; são umas
80 crianças que ouvem histórias bíblicas
diariamente, além do almoço básico nos
dias de aula, temos que comprar alimento
para umas 40, as outras tem um benefício.
Nosso único meio de transporte no
momento é uma moto. As estradas estão
com muita lama e há alguns perigos no
caminho, que às vezes é deserto. Na
semana passada fui buscar uma pessoa
muito doente na aldeia, foi necessário
virem três pessoas em cima na moto,
porque um precisava segurar o doente para
chegar até ao hospital. Pedimos oração
para Deus nos livrar de acidentes e se for
a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo,

termos um transporte melhor, para servir à
obra e à população carente.
Uma situação que temo aqui é que
precisamos concluir um templo que foi
construído no ano que passado e que agora
precisa ser terminado porque a água da
chuva molha as paredes que são feitas de
barro e arreia (adobe), assim precisamos
rebocar, fazer piso, colocar portas e
janelas, e comprar bancos de madeira.
Nesse lugar tem algumas pessoas que
louvam ao Senhor, se o trabalho não
for feito as paredes podem sofrer danos
devido às forte chuvas. Pedimos oração
para conclusão desse templo.
Há a necessidade de comprarmos agora
mais uma bicicleta para ajudar na obra do
Senhor.
A missionária Márcia (esposa), se Deus
quiser chegará aqui amanhã.
Somos carentes das vossas orações,
agradecemos a Deus pela sua vida, que
o Senhor cada dia possa lhe abençoar e
livrar de todo mal junto com a sua família,
essa é a nossa oração.
Em Cristo, Pr. Esequias e esposa Márcia
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PROMIFE 2014 – SERRANO E JUNCO
DO MARANHÃO JÁ ESTÃO EM ATIVIDADE
As cidades de Serrano e Junco do
Maranhão, parceiras do Projeto Missões
de Férias (PROMIFE), projeto da AD
em Lago da Pedra, estão com atividades
a todo o vapor nos meses de junho e
julho.
A cidade de Serrano do Maranhão,
liderada pelo pastor João Costa, foi
contemplada como o novo Polo do
PROMIFE na região do litoral e Baixada
Maranhense. Localizada numa região
acessível da área que envolve o Litoral e
Baixada, a cidade está recebendo, desde
o dia 15 de junho, o novo núcleo do
PROMIFE, que já iniciou com 36 alunos.
No culto de abertura, dia 15 de junho,
houve 04 (quatro) decisões de almas
ao Senhor Jesus. A preleção ficou a
cargo do irmão Fábio Pereira, de Brejo
de São Félix, que é membro da equipe
do PROMIFE e é o coordenador desse
Núcleo, com o suporte da Equipe local
da cidade de Serrano do Maranhão.
Curas, salvação e testemunhos
impactantes já ocorreram desde o
dia 15 de junho, inclusive batismos
com o Espírito Santo na disciplina de
Pneumatologia. Glória a Deus!
Já o Núcleo de Junco do Maranhão,
cidade onde a Assembleia de Deus

é liderada pelo
Pastor Izaías, outra
igreja
parceira,
está
com
sua
programação com
início para 13 de
julho, e está neste
momento
com
inscrições abertas
e no processo de
organização
de
hospedagens
e
outras necessidades
para o PROMIFE
que ocorre na região
Culto de Abertura do PROMIFE Núcleo de Serrano do Maranhão
da BR 316.
Os núcleos possuem duas importantes do PROMIFE, prestam relatórios de
etapas: aulas teóricas, na primeira suas atividades práticas, são diplomados
etapa, que ocorrem na sede da cidade, e voltam para suas cidades impactados
geralmente na Igreja e uma segunda pelo poder de Deus, com suas convicções
etapa com ações práticas, onde os cristãs renovadas e, via de regra, se
integram ainda mais no trabalho local,
alunos vão ao campo missionário
constituindo importante mão de obra,
para um treinamento in loco, em
agora treinada, para os desafios de cada
regiões de carência reconhecida, onde
campo de trabalho.
as lideranças recebem os alunos em
Para os candidatos interessados em
treinamento e orientam suas ações,
cursar o PROMIFE em alguma igreja
indicando setores prioritários para a
parceira, procurem informações com a
pregação do evangelho.
Secretaria de Missões da AD em Lago da
Após o encerramento da parte prática,
Pedra, ligando para o Pr. Daniel Brasil,
os alunos retornam para a cidade-polo
através do cel. (99) 8188-0770.

SEMADEJ PROMOVE 6º PROMIFE EM JUNCO DO MA
A SEMADEJ – Secretaria de Missões
da igreja Evangélica Assembleia de Deus
de Junco do Maranhão realizará nos dias
13 a 26 de julho o VI Promife (Projeto
Missões de Férias) com a presença
de renomados pregadores e cantores
do Maranhão e a Nível Nacional, a
exemplo dos demais anteriormente
realizados, tem como tema “Anunciai a
sua Salvação dia após dia” Sl 96. 2b
Fundada em 06/09/2008, a SEMADEJ
tem sido um canal de bênçãos para toda
a região do Alto Turi, já tendo alcançado
quase 3.000 almas para o Senhor Jesus
e transformado a vida de centenas de
jovens missionários que passam a viver

o evangelho de forma diferenciada nos
dias atuais.
O projeto foi implantado como uma
extensão do PROMIFE de Lago da
Pedra – MA a partir da chegada dos
pastores Firmino José do Nascimento e
Izaías Vieira de Sousa à AD de Junco do
Maranhão e tem sido realizado no mês
de Julho de cada ano. Seu formato difere
dos demais PROMIFE’s realizados
no Estado do Maranhão, formato esse
que tem primado pela excelência,
sendo considerado pelos missionários,
um dos melhores PROMIFE’s que já
tiveram a oportunidade de participar.
A parceria com o instituto CEFONTA

e com apoio total da SEMADEMA –
Secretaria de Missões do Estado do
Maranhão, na pessoa do Secretário de
Estadual de Missões, Pr. Francisco de
Assis Gonçalves, traz ao projeto maior
credibilidade e comprometimento da
Igreja local e da região.
A expectativa para esse ano é
que superemos todas as estimativas e
alcancemos metas ainda maiores do que
as alcançadas nos projetos anteriores.
“Agradecemos a Deus pela atitude da
Igreja local, que se sensibilizou e se dispôs
com tanto esmero, abraçando esse projeto
de evangelização”, ressalta o PastorPresidente, Izaías vieira de Sousa.
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SEMADEMA REALIZA COM GRANDE ÊXITO
A MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2014
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão –
Semadema – realizou nos dias 07 e 08
de junho, em parceria com as igrejas
locais ligadas à Ceadema, a edição
2014 do maior evento evangelístico e de
arrecadação de fundos para a realização
da obra missionária já realizado em
terras maranhenses: a MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA. Contando com o
apoio da grande maioria das lideranças
das igrejas locais ligadas à Ceadema e
de uma competente e dedicada equipe
de colaboradores, a Mobilização
Missionária tem sido, ano após ano, um
grande sucesso e, pelas informações
preliminares de que já dispomos, esta
Mobilização Missionária 2014 nos
proporcionará resultados ainda mais
exitosos do que os obtidos nas edições
dos anos anteriores.
Para esta edição de 2014 a meta da
Semadema era a de que as lideranças
das igrejas locais abraçassem com um
vigor ainda maior este trabalho e que um
exército ainda maior de evangelizadores,

intercessores e ofertantes voluntários
fosse mobilizado, para que um número
ainda maior de almas fosse ganho
para Cristo e que se pudesse levantar
uma oferta missionária recorde, oferta
esta que estivesse em consonância
com as gigantescas demandas que o
trabalho missionário tem imposto a esta
Secretaria.
Deus ouviu nossas orações e graças a
Ele a grande maioria das lideranças das
Assembleias de Deus no Maranhão se
uniram a esta Secretaria, mobilizando
as igrejas sob seus cuidados pastorais e
temos recebido informações de várias
partes do Maranhão que nos dão conta de
que a Mobilização Missionária 2014 foi
um grande sucesso. Muitas vidas foram
salvas, muitos crentes foram renovados,
o evangelho foi pregado a milhares de
pessoas e uma grande oferta missionária
foi levantada. O Reino de Deus mais
uma vez saiu vitorioso. Toda honra e
glória ao dono e sustentador desta Obra!
A Semadema agradece e parabeniza a

todos os pastores, dirigentes, secretários
de missões, promotores de missões,
missionários e crentes em geral que se
empenharam em fazer da Mobilização
Missionária 2014 um tão grande sucesso.
Deus os recompense! Ressaltamos que
todas as igrejas locais que abençoaram
a obra missionária através da realização
da Mobilização certamente também
foram profundamente abençoadas por
Deus. Tais igrejas estão de parabéns,
pois tomaram parte no maior evento
evangelístico/missionário já realizado
pela igreja Maranhense e isto nos
fortalece tanto do ponto local como no
contexto geral da nossa denominação.
Lembramos a todos os pastores cujas
igrejas não realizaram a Mobilização
Missionária 2014 que ainda podem
realizá-la. Basta agendar uma data para
tal e, caso ainda não tenham recebido
o material da Mobilização (cartazes e
envelopes personalizados), entrem em
contato conosco e providenciaremos o
mais breve possível.

CONTRIBUA! Banco do Brasil / Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão
Agência: 2972-6 / Conta-Corrente: 35630-1

