informativo

...para que
qu anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das
trevas
sua maravilhosa
luz.
(I Pe 2.9)
9)
ANO
6 • Nºpara
22• JUNHO/2015
• EMAIL:
semadema10@hotmail.com
Este informativo é uma publicação da SEMADEMA, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus
eus
no Maranhão, órgão da CEADEMA - Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão.
ão.

informativo

FUNDADOR: Pr. Francisco de Assis G. de Araújo

ANO 6 • Nº 22 • Junho/2015 • EMAIL: semadema10@hotmail.com • FONE: 98 3221-5954 / 98 98202-8335

www.semadema.com.br

GRANDE MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2015

página03

RELATÓRIO
MISSIONÁRIO DO
CAMPO DE SÃO
SALVADOR, POÇÃO
DE PEDRAS - MA.

SEMADEMA REALIZA CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA EM BARREIRINHAS

Missionário Geazi, esposa irmã Edielda e
Jamile, filha de criação..
página06

página04

FEIRA MISSIONARIA EM SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA
página08
AD EM SOBRADINHO AVANÇA
NO TRABALHO MISSIONÁRIO
página05

ESTÁ CHOVENDO BÊNÇÃOS
NO SERTÃO MARANHENSE
página07

2

ANO 6 • Nº 22 • JUNHO/2015 • EMAIL: semadema10@hotmail.com

informativo

Editorial
DIRECIONANDO A VISÃO
DA IGREJA PARA O FOCO
MISSIONÁRIO: PODER E
TESTEMUNHO
Pr Francisco de Assis e a Miss. Geide

Nos últimos contatos com seus
discípulos, o Senhor Jesus encontra-os
indiferentes à sua vontade, com suas
atenções direcionadas para a restauração
política de Israel e, com esse sentimento,
perguntam ao Mestre: “... Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a
Israel?” (At 1.6). O Senhor responde:
“...não vos pertence saber os tempos ou
as estações que o pai estabeleceu pelo
seu próprio poder...” ( At 1.7). O maior
anseio dos discípulos e dos judeus de
então era a restauração de seu reino.
Este episódio bíblico nos leva às
seguintes reflexões:
a) Para onde estão direcionadas as
nossas atenções?
b) Qual o nosso maior anseio?
b) O que tem ocupado o nosso
pensamento?
c) Qual a nossa visão de reino?
d) Quais as nossas prioridades?
Precisamos
direcionar
nossas
atenções para o foco apresentado por
Cristo de maneira muito clara: Mas
recebereis a virtude (poder) do Espírito
Santo, que há de vir sobre vós, e ser-meeis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até

os confins da terra.” (At 1.8), ou seja:
missões.
Jesus direcionou a atenção dos seus
discípulos para dois enfoques principais:
- Busca do poder divino: eles
estavam em Jerusalém, o centro
mundial da religião, em uma época
de frequentes levantes dos judeus na
tentativa de conseguir sua libertação.
Gamaliel citou exemplo disto em At
5.36,37. Isto fazia com que a Palestina
fosse uma das províncias mais difíceis
de governar em todo o Império Romano
e os governadores faziam de tudo para
agradar os Judeus para evitar mais
amotinamento. O cenário de então era
muito hostil e fechado para a implantação
da igreja e somente revestidos de poder
poderiam enfrentar tais desafios. Quando
olhamos para os nossos dias, vemos que
muitas coisas mudaram mas, os desafios
continuam, tais como:
Proliferação da iniquidade (Mt 24.12);
Esfriamento do primeiro amor (Mt
24.12);
Aumento das falsas religiões
formandos
verdadeiros
impérios
religiosos fechados à pregação do
evangelho;

Apostasia crescente (I Tm 4.1).
Diante deste quadro convém dizer que
a nossa necessidade de poder de Deus é
tão grande quanto naqueles dias
-Testemunharmos de Cristo –
fomos chamados para testemunhar de
Cristo independentemente de termos
um chamado específico para o campo
missionário. Testemunhar é missão
de todo cristão, do crente que não tem
nenhum cargo na igreja, como daqueles
que exercem qualquer ministério; seja
o apóstolo, o profeta, o evangelista,
o pastor, o mestre ou qualquer outro
ministério que venhamos a exercer
não nos isentará da nossa missão de
testemunharmos de Cristo.
“Uma igreja que deixa de evangelizar
aos poucos também deixara de ser
igreja”
É hora de direcionarmos a nossa visão
para o foco missionário e buscarmos
o poder de Deus e avançarmos na
evangelização dos povos; entendendo
que os desafios missionários são tão
grandes que não poderemos vencer
sozinhos como obreiro e igreja local à
parte. Unamos forças, portanto, em prol
do crescimento do reino de Deus.

Parabéns aos nossos militantes da obra missionária
ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA - 02/06/1971
ANTONIO DA SILVA DE CARVALHO-30/06/1987
ANTONIO DE ARAUJO DE JESUS-01/06/1992
CIPRIANO SANTANA ABREU -30/06/1977
EDMILSON ALVES BARROS – 13/06/1977
ESLANDO ALMEIDA DE SOUSA – 19/06/1995
FRANKILIANO SILVA MENESES – 05/06/1980

HERNANDES OLIVEIRA SEREJO – 10/06/1970
JOSENILDO RIBEIRO SOUSA – 08/06/1988
NILDESIO GAMA REIS- 26/06/1981
PEDRO BARROS DA CRUZ – 29/06/1990
REGINALDO DA SILVA DO NASCIMENTO-01/06/1978
ROBERTO AGUIAR TRAJANO SILVA-25/06/1982
WELITON BRITO RODRIGUES-27/06/1982
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SEMADEMA PREPARA A GRANDE
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2015

Lançamento da Mobilização 2015 na AD em Faísa

A Semadema – Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão – está trabalhando
a todo vapor na preparação da edição
2015 da Mobilização Missionária,
evento de cunho estadual realizado
anualmente por esta Secretaria. Esta
será a 5ª edição da Mobilização Missionária e a cada ano que se passa este
trabalho tem se agigantado em sua
amplitude e nos seus resultados.
Desde 2012 a Mobilização Missionária incorporou uma programação

Lançamento da Mobilização 2015 na AD
em Mirador

evangelística realizada no sábado que
antecede ao domingo da Mobilização
e isso tem contribuído de forma significativa para o crescimento em importância deste que é hoje um dos principais eventos das Assembleias de Deus
no Estado do Maranhão.
A cada ano que se passa mais e mais
igrejas e pastores, compreendendo os
nobres propósitos deste projeto, têm
se ombreado com a Semadema para fazer com que a Mobilização alcance os
objetivos para os quais foi projetada, ou
seja, ser um evento de cunho estadual
que canalize toda a força da nossa denominação para o cumprimento da sua
mais nobre missão, evangelizar os povos, e possibilitar a arrecadação de uma
grande oferta missionária que possibilite à Semadema dar continuidade aos
seus projetos missionários já em andamento e implantar novos projetos.
Para a honra e a glória do Senhor,

grandes têm sido os resultados. Temos
sido anualmente agraciados com uma
significativa oferta missionária e, para a
alegria do céu, milhares de almas já se
encontraram com Cristo nos milhares
de cultos relâmpagos, blitz evangelísticas, cultos familiares, alvoradas,
passeatas, carreatas e cruzadas evangelísticas. Muitas igrejas têm sido
abençoadas através da Mobilização
Missionária. Vários pastores têm testemunhado a forma como o Senhor das
Missões tem operado em suas igrejas
durante a programação da Mobilização, salvando almas, renovando vidas, batizando com o Espírito Santo
e mobilizando o povo de Deus para o
fazer missionário.
A julgar pela grande repercussão
que a Mobilização Missionária 2015
tem alcançado nas mídias sociais, já
podemos antever pela fé o quanto esta
edição 2015 da Mobilização será uma
bênção. Conclamamos assim todo o
povo de Deus a se ombrearem com
seus pastores, secretários de missões e
promotores de missões para que juntos possamos lograr mais uma grande
vitória na força e no poder daquele
que é o maior interessado no sucesso
da Obra Missionária: O nosso grande
e eterno Senhor.
Maiores informações sobre a programação e o material da Mobilização
2015 podem ser obtidos junto à Equipe Semadema pelo e-mail: semadema10@hotmail.com ou no nosso site
www.semadema.com.br

Lançamento da Mobilização 2015 na AD em Santa Quitéria
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SEMADEMA REALIZA CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA EM BARREIRINHAS
A Semadema – Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão – realizou mais um importante evento missionário. Trata-se da
Conferência Missionária realizada na
cidade de Barreirinhas nos dias 11 e
12 de junho e que atendeu aos campos localizados nas regiões da Ilha,
Munin e Lençóis Maranhenses.
Subordinado ao tema: “Direcionando a visão da Igreja para o Foco
missionário: poder e testemunho”,
esse evento contou com ampla participação da igreja local e de caravanas
de várias igrejas da região. As plenárias, ministradas pelo Pastor Wikivaldo Garcia (AD São Luís-MA)
e pela Missionária Suely Lima (AD
Caxias-MA), foram bastante interativas, esclarecedoras e despertaram
motivação missionária nos participantes. As pregações, ministradas
pelos Pastores Raylson Batista (AD
São Luís-MA) e Fábio Pereira (AD
Lago da Pedra-MA) foram momentos de intensa manifestação do poder
de Deus na vida dos presentes.
A AD em Barreirinhas, presidida
pelo experiente Pastor Luís Negrei-

Missionária Suely Lima ministrando sobre a evangelização infantojuvenil
ros e cuja Secretaria de Missões está nária. A Semadema também está de
sob a coordenação do Digno Pastor parabéns pela realização de mais este
Eleazar, que também é Promotor de evento que certamente redundará em
Missões daquele setor, está de pa- abundantes frutos para a obra missiorabéns pela forma brilhante como nária naquela região.
A Equipe Semadema.
hospedou esta conferência missio-

Pastor Fábio Pereira Ministrando no culto de encerramento
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AD EM SOBRADINHO-BARREIRNHAS
AVANÇA NO TRABALHO MISSIONÁRIO
O Pastor Francisco e Assis, Secretário Executivo da Semadema e a Equipe Semadema estiveram visitando, por
ocasião da Conferência Missionária
realizada em Brarreirinhas, vários campos da AD nas regiões do Baixo Parnaíba e Lençóis Maranhenses. Um dos
campos visitados foi o de Sobradinho,
município de Barreirinhas. A visita à
sede e a algumas congregações da AD
em Sobradinho proporcionou à Equipe
Semadema momentos de grande alegria
por vermos o quanto Deus tem abençoado o seu trabalho naquele campo.
Localizado na região dos Lençóis Maranhense, região onde o solo é formado
por grandes areais, Sobradinho é mais
um daqueles campos cuja assistência às
congregações distantes da Sede oferece
grandes desafios, pois o deslocamento
pela areia não é tarefa fácil.
A bordo de seu potente quadriciclo, enquanto percorríamos as longas

e sinuosas trilhas que ligam os muitos
povoados do seu Campo, o Pastor Valério, Pastor-Presidente da AD em Sobradinho, nos contou um pouco sobre
a experiência de pastorear um campo
naquela região, disse-nos que antes da
aquisição daquele quadriciclo ele se
via obrigado a percorrer toda a extensão do campo a pé, em viagens que duravam dias de caminhada por aqueles
areais intermináveis, trabalho que se
tornou bem mais fácil após a aquisição
daquele veículo, adquirido com seus
próprios recursos.
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, é visível a forma como Deus
tem abençoado a sua obra naquele
campo. Durante nossa viagem o Pastor
Valério nos mostrou alguns templos
novos, templos esses consideravelmente grandes e muito bem construídos, alguns até já forrados com PVC.
Em outros povoados, mesmo ainda

não havendo templo construído, o
evangelho já se faz presente, é o caso
do Povoado Manoelzinho, localizado
às margens da MA 402, que liga São
Luís a Barreirinhas, onde esta atuando
um casal de Missionários provenientes
da cidade de Bacabal.
Visitamos também alguns povoados
bem grandes onde ainda não há congregações estabelecidas, como é o caso do
Povoado Final da Pedra, mas que em
breve terão trabalhos implantados, uma
vez que a igreja local já dispõe de projetos bem encaminhados para implantação
de congregações em todos os povoados
ainda não contemplados com a presença
de missionários.
Por tudo o que pôde presenciar
durante a visita a Equipe Semadema
parabeniza a AD em Sobradinho e o
valoroso Pastor Valério que a preside,
pelo prestimoso trabalho que tem desenvolvido.

SEMADEMA PREPARA TREINAMENTO MISSIONÁRIO EM
PARCERIA COM A AMME EVANGELIZAR EM AD PASTOS BONS
A Semadema, secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão, firmou parceria com a agência
missionária Amme Evangelizar, do
estado de São Paulo, e com a AD em
Pastos Bons, via Projeto Missionário
Ceifa, coordenado pelo Pastor Fernando Machado, visando à implantação de
um projeto missionário com entrega de
vasto material impresso. Por esta parceria a Semadema irá viabilizar a realização de um treinamento a ser realizado na cidade de Pastos Bons, no dia 28
do mês de agosto próximo e fornecerá
apoio institucional e logístico para o
desenvolvimento do projeto. A Amme
Evangelizar participará do projeto fornecendo o seu material evangelístico
e treinando as pessoas que atuarão no
trabalho evangelístico. A AD em Pastos Bons, via Projeto Ceifa, por sua

vez, coordenará a execução do projeto
apoiando as igrejas participantes por
meio de sua infraestrutura e auxiliando
na realização de eventos missionários.
O propósito desses treinamentos que a
Semadema vem realizando em parceria
com a AMME (o primeiro foi realizado
na AD Santa Inês) é capacitar pessoas
para atuarem na área da evangelização
e discipulado, especialmente no que se
refere às pessoas das faixas etárias de
crianças, adolescentes e jovens. Durante
o treinamento os participantes são capacitados para a utilização dos kits de
materiais evangelísticos produzidos pela
AMME, a saber, o “Evangelho segundo
Marcos” e “O Livro de João”.
São convidados a participar deste
treinamento os pastores, missionários,
líderes de grupos de evangelismo e demais interessados de todas as igrejas

da nossa convenção, especialmente as
que se localizam na região sertaneja do
nosso estado. Cada igreja poderá fazer
quantas inscrições desejar, ressaltando que cada inscrição demandará um
investimento simbólico de R$ 40,00
(quarenta reais) e dará direito à participação de duas pessoas no treinamento.
Para cada inscrição realizada a AMME
doará um kit com 2.400 (dois mil e
quatrocentos livretos evangelísticos)
a serem utilizados no trabalho evangelístico a ser empreendido pela equipes
que participarem do treinamento.
Os interessados em participar deste treinamento missionário poderão
obter informações mais detalhadas
junto à Equipe Semadema no nosso endereço eletrônico, semadema10@hotmail.com, ou pelos telefones (98) 3221-5954
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RELATÓRIO MISSIONÁRIO DO CAMPO DE
SÃO SALVADOR, POÇÃO DE PEDRAS - MA.
A AD em São Salvador, município
de Poção de Pedras, MA., liderada
pelo Pr. Damasceno, tem uma
parceria com a SEMADEMA na
manutenção do missionário Geazi
Alves do Nascimento.
A parceria foi consolidada na
nossa última AGO em Coelho Neto
e desde janeiro/2015 o missionário
e sua família foram incorporados
à SEMADSSAL, Secretaria de
Missões da Assembleia de Deus em
São Salvador.
Num primeiro momento, o
missionário Geazi e sua esposa,
irmã Edielda, foram fazer um curso
de preparo missionário em Lago da
Pedra, o PROMIFE, Projeto Missões
de Férias, vinculado ao CEFOMTA,
Centro de Formação Missiológica,
Teológica e Técnicas Associadas,
tradicional instituição de preparo
missionário, com um currículo que
atende três importantes áreas na
vida de quem se compromete com
missões: missiologia, teologia e
comunicação.
Originário do Povoado Lagoa
Seca, missionário Geazi e sua
família tomaram posse no dia 05
de fevereiro, numa grande festa no
povoado Lago Achado, que pertence

Missionário Geazi, esposa irmã Edielda e Jamile, filha de criação..

ao Campo de São Salvador. A base
da área missionária que ele assumiu
é o Povoado de Lago Achado.
Durante a semana ele visita a área
missionária que compreende os
povoados de Centro dos Cazuzas,
Metal, Encruzilhada, Boa Vista,
Santa Tereza, Lago dos Canudos e
Poço Dantas. Visita de casa em casa,
realiza cultos e aos fins de semana,
sua esposa dirige um trabalho voltado
às crianças.
O
PORQUÊ
DA
BASE
MISSIONÁRIA
SER
NO
POVOADO LAGO ACHADO
O Povoado de Lago Achado já
teve uma pujante congregação num

Povoado Lago Achado, área missionária do Campo de São Salvador

passado não muito distante e, por
conta de problemas na família, o
obreiro que dirigia o trabalho se
afastou. Com o tempo, muitos irmãos
foram embora para a cidade e o
trabalho perdeu estrutura e definhou.
Com a chegada do missionário Geazi
o trabalho deu um ótimo impulso,
vidas já se converteram e estamos
agora nos preparando para construir
a nova congregação no Lago Achado,
no mesmo local da antiga, que era de
taipa. Essa nova será de alvenaria
e agora em julho daremos inicio à
obra, por conta do fim do ciclo das
chuvas, que praticamente inviabiliza
ações de construções no período.
Além do missionário Geazi,
temos um outro missionário, irmão
Valmiran de Souza e sua família,
que assumiram a área missionária
de Poço dos Caboclos, que inclui
também o povoado de Escondido
do Cazé. Ele já está há mais de um
ano e vem fazendo um primoroso
trabalho e são mantidos sem auxílio
de parceria. Orem por todos, pois
vidas estão sendo libertas e o nome
do Senhor glorificado!
São Salvador, Poção de Pedras. Ma., 09
de junho de 2015.
Pr. Damasceno
Líder da AD em São Salvador
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RELATO DE UM PROMOTOR DE MISSÕES:
ESTÁ CHOVENDO BÊNÇÃOS NO SERTÃO MARANHENSE

Culto na Assembleia de Deus em Nova Iorque

Saudações em Cristo.
Empregando as mesmas palavras
do Pastor Francisco de Assis, nosso
Secretário Executivo de missões,
dizemos também que o Sertão está
florescendo e os frutos, no tempo de
Deus, estão sendo colhidos conforme
SL 1.3.
Todas as igrejas no médio sertão
maranhense, estão desfrutando de um
significativo crescimento em todas
as áreas, graças à operação do nosso
grande Deus, o Senhor da seara, e à
visão de evangelismo e missões dos
nobres pastores da região. Falo do
contentamento que tive ao visitar

alguns obreiros, quando levava
até eles o material da mobilização
missionária 2015, e podia ver em
suas palavras e reações uma grande
motivação, resultado das muitas
vitórias alcançadas no reino de Deus.
Aproveito para parabenizar cada
pastor dos mais de vinte e oito campos
que fazem parte da nossa região,
bem como todos os missionários
e missionárias que atuam nos
mesmos. E vamos em frente, pois já
se aproxima mais uma mobilização
evangelística e missionária. DEUS
ESTÁ CONOSCO!
Assim como as demais igrejas do

Sertão Maranhense, a AD em Nova
Iorque tem alcançado inúmeras
vitórias através DAQUELE QUE
NOS AMOU. Em maio, o mês do
aniversario da cidade, lançamos um
desafio para a construção de mais um
templo, este medindo 6,5m por 16m,
a ser oferecido pela igreja à cidade
por ocasião de seu aniversário.
Foi assim construído o templo da
congregação Nova Jerusalém, em
tempo recorde de 30 dias. Como
sempre, há os que acreditam e os que
ficam na dúvida, mas trabalhamos
com todos e, exatamente aos 30 de
maio, fazíamos a grande inauguração.
Na ocasião estavam conosco os
pastores, Fernando Machado (AD
em Pastos Bons), Francisco Manuel
e Geniel (AD em Benedito Leite) e
ainda os pastores Ronilson e Samuel,
das igrejas batistas locais.
Parabenizamos aAD em Nova Iorque e a
todos que fizeram parte desta conquista.
Ao Senhor, nossa paz e vitória, toda
honra e glória para sempre.
Sou feliz por ser pastor!
Sou feliz por pastorear no sertão
maranhense! Sou feliz por ser CEADEMA
e SEMADEMA! Pr. José Agnaldo Santos
Pastor-Presidente da AD em Nova Iorque
(MA).

Inauguração de mais um Templo da Ad em Nova Iorque
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FEIRA MISSIONARIA EM
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA
A Igreja Evangélica Assembléia
de Deus em São Benedito do Rio
Preto (MA) realizou, no dia 17 de
maio deste Ano, uma grande feira
missionária com o tema “MISSÕES,
ESTE É O TEMPO. Um dos
objetivos desta Feira Missionária foi
abordar a urgente necessidade de a
Igreja compreender o grande desafio
da obra Missionária, não somente
em nosso município, mas em todo
o estado, pais e também no que
concerne às missões transculturais.
A programação deste evento
contemplou apresentações tais como:
jograis e peças teatrais com temática
missionária e exibição de vídeos
apresentando a realidade missionária
do campo local. Realizou-se ainda
um Festival de Comidas Típicas,
cujo objetivo foi a arrecadação de
fundos para manutenção da obra
Missionária local, uma vez que o
campo de São Benedito do Rio Preto,
presidido pelo Pastor Wellington
Alves de Lima e cujo departamento

de missões está sob a coordenação
do Pastor Francisco Caristias, conta
hoje com três casais de missionários
trabalhando em tempo integral na
zona rural do município.
A Feira Missionária contou com
uma belíssima programação de
encerramento composta de uma

grande Cruzada Evangelística, onde
muitas vidas foram convencidas pelo
Espírito Santo e aceitaram a Cristo
como Salvador e Senhor.
Essa primeira Feira Missionária da
AD em São Benedito do Rio Preto
atingiu todas as nossas expectativas,
pois conseguimos envolver toda
a Sede e congregações do campo,
suscitando em toda a igreja uma grande
expectativa em torno da nossa grande
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA
que acontecerá nos dias 04 e 05 de
julho deste ano de 2015.

Pr. Welligton e o irmão Francisco obreiro Auxiliar
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