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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
A NATUREZA DA OBRA MISSIONARIA
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3.16)
Jonathan P. Lewis em seu livro misión
mundial, editado por editorial Unilit, falando
sobre o proposito e o plano de Deus para a
humanidade, ele afirma que: “o texto de
João 3:16 é tão simples que qualquer
criança pode entendê-lo, mas tão profundo
que os teólogos mais sábios continuarão
explorando sua implicações”. E é com base
neste texto que te convido fazer uma
pequena reflexão, acerca da natureza da
obra missionaria.
Sem desconsiderar nenhum bom
comentário, acerca dos textos bíblicos que
se usa para dar base à natureza da obra
missionária, mencionamos a afirmação do
missionário canadense Thomas Reginald
Hoover. Em seu livro “o ide levado a serio”,
editado pela CPAD. Ele diz que não seria
legitimo o estudo sobre esse assunto,
citando apenas alguns textos da Bíblia, como
Mateus, Isaias ou algumas cartas paulinas.
Isso porque a natureza da obra missionária
não está baseada, limitadamente, apenas a
estes poucos textos.
Na verdade a magnifica expressão do
amor de Deus, (A OBRA MISSIONÁRIA) se
encontra em todas as sagradas escrituras. E
por assim dizer, consideremos que na
verdade não só a Bíblia em geral é base para
a obra missionária, mas, ao contrario, a obra
missionária, é a base para a existência da
Bíblia.
A missão redentora de Deus é a base
principal de toda Bíblia. Não existiria Bíblia
sem a existência de um plano ou uma missão
redentora por parte de Deus. Podemos
assim afirmar que a missão redentora é
indispensável para dar base a Bíblia. E esta
por sua vez, fundamenta a missão mundial.
Vemos no texto a ação missionária de
Deus pai, colocando em prática o seu plano
redentor. Em primeira instância o texto
declara o amor incondicional de Deus pela
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humanidade, “... Porque Deus amou ao
mundo de tal maneira...” sendo esse grande
amor o motivo para a execução da missão e
decisão que haveria de tomar.
Não existiria obra missionária sem esse
sentimento encontrado em Deus. O amor
incondicional, ( ágape), que não provém de
um sentimento movido por emoções depois
de um culto de missionário, ou o que quer
que seja. Esse amor não necessita desse tipo
de coisa. Apesar de ser sempre relacionado
a Deus, não significa que não podemos
experimentar ou expressá-lo. Afinal, fomos
criados a imagem e semelhança de Deus, e
Ele compartilha com seus filhos esse amor
por meio de seus atributos comunicáveis.
Paulo escreveu aos Filipenses 2.5, “Tende
em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus”; mas como
podemos ter o mesmo sentimento que
houve em Cristo Jesus? Para sentirmos é
necessário orar, contribuir e ler sobre
missões, e assim buscar os meios possíveis
para colocar o coração na obra missionária.
A segunda observação que nos leva a
meditar neste pequeno evangelho (João
3.16) está no resultado desse amor
incondicional. Pois quando amamos, nos
dispomos a fazer coisas sacrificiais. O amor
foi que motivou Deus a dar: “... deu o seu
Filho unigênito...”. Será que devemos ter
outra motivação? Tenho visto que
geralmente muitos cristãos sentem-se
motivados a dar, mediante ouvirem um
testemunho de miséria na vida de um
missionário ou no contexto do campo
missionário. Isso não é amor. Temos que dar
para a obra, e para tal não devemos
depender das emoções. O amor de Deus foi
transformado em ação. Se por amor Deus
foi motivado a dar seu filho, temos que
buscar em nós esse sentimento soberano,
pois ele nos motivará a dar.

Sigamos o modelo do plano de Deus
aqui expresso. Ele deu seu filho para nos
resgatar das garras de satanás. Deu para
receber. Lembre-se da expressão “é dando
que se recebe”; foi assim que Ele te recebeu
como filho: “... deu o seu Filho unigênito...”.
Veja com atenção: Ainda que pareça,
não se trata de barganhar com Deus, e sim
de sentir. Sim, sentir que é hora de sermos
levados não por emoções, mas pelo amor as
almas perdidas. E assim sentirmos de dar o
melhor para Deus.
Você acha que o plano de Deus
funciona? As pessoas são salvas por que
Deus deu o melhor de si (seu filho Jesus).
Qual a prova do teu amor pela obra de
Deus? Tens dado o melhor da tua sua vida
para a obra missionária?
Amado, Deus te abençoe. Medite na
natureza da obra missionaria, sabendo que o
plano redentor de Deus é a base para tal
obra, e que a entrega do seu filho por nossas
vidas é o modelo que devemos seguir para
fazer a obra missionária.

Pr. Raimundo Nonato Sales Lopes
(Missionário no PERÚ)
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MATÉRIA DE CAPA

1ª MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA DO MARANHÃO
A SEMADEMA realizará, de 1 a 15 AGENDA MOBILIZAÇÃO EVANGELISTICA PRO SERTÃO
PASTOR DO
IGREJA
de outubro desse ano, a 1ª
PROMOTORES CANTORES
LOCAL
CAMPO
DATA
CAMPO
COOPERADORA PREGADORES
MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA CARAIBAS DO NORTE S. FRANCISCO PR. FERNANDO
DIAC.
SILVIO
PR JOSENILSON
J.SOUSA
01/10/2011 PARNARAMA
CARDOSO
ALMEIDA
com o tema “O MARANHÃO AOS
PR
FRANCISCO
DE
PR.JOSENILSON
02/10/2011 PARNARAMA
A. MACHADO
BREJINHO DO ISMAEL B. DO ISMAEL
PR. DENISVAL
ASSIS
PÉS DE CRISTO”.
PARNARAMA
PR. JOSENILSON
LAGOA DO MATO
PR.JOSENILSON
03/10/2011
O evento consistirá em quinze dias OLHO D’AGUA DO NÔGA
PR. ANADERSON
PR. IVAN FERREIRA PR. JOÃO FELIPE
04/10/2011 BURITI BRAVO
de trabalhos em quinze igrejas PAIOL DO CENTRO
PR.
JOEL
COLAÇO
05/10/2011
MATÕES
PR. EDGAR
PR. IVAN
diferentes, naqueles campos de maior BREJO DE SÃO FÊLIX
PR.
MANOEL
necessidade, sendo que alguns deles PEDREIRAS
PR. PAULO CESAR 06/10/2011 BREJOS.FELIX, PAIOL
PR. IVAN
FAUSTINO
são Campos Missionários.
A
PR.
MANOEL
SANTA LUZIA
MATÕES
PR JOSENILSON
PR. JOÃO COLAÇO 07/10/2011 PARNARAMA
FAUSTINO
SEMADEMA reunirá todos os
PR.SAMUEL
MATÕES
08/10/2011
PR.JOÃO FELIPE
missionários que atuam na região e MANDACARU
COLAÇO
ASSUVIANTE
PR. JAILSON
09/10/2011 ?
entrará com estrutura de som, SANTA ROSA
PR. GILMAR
EV. KLEBER
10/10/2011 EUGENIO BARROS? PR. SANDRO
PR RICARDO
PR. JOEL COLAÇO
EV. KLEBER
p r e g a d o r e s , c a n t o r e s e o ANGICAL
11/10/2011 S. DOMINGO?/S.
FILOMENA
agendamentos de várias igrejas para
S.
PR. JOSE OLIVEIRA 12/10/2011 DOMINGO?FORTUNA OGENIAS
EV. KLEBER
cooperar nestes grandes trabalhos e, a S. FILOMEMNA
ANGICAL?
PR. FRANCISCO
13/10/2011
cada dia, teremos a participação de VIOLA
OGENIAS
GOV LUIS ROCHA?
PR. ISRAEL
MAGALHÃES
PR. JOSE
igrejas convidadas da região e de BAIXÃO GRANDE
PR ALEX
PR. ISRAEL
14/10/2011 FORTUNA
OLIVEIRA
outras regiões limítrofes. Abaixo segue
BURITI
PR. SAMUEL
PR. ISRAEL
JATOBÁ
EV.OSEIAS
15/10/2011 BRAVO/COLINAS
a agenda: pedimos ajuda aos colegas
pastores da região que cooperem
em contato conosco e agende sua 8335 / (99) 8131-2557.
conosco com caravanas principalmente participação: (98) 3221-5954 / 8202- E-mail: semadema10@hotmail.com
nas concentrações nas noites. Entrem
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EBL - ESCOLA BÍBLICA PARA LIDERES
A EBL - Escola Bíblica para Lideres, 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 lideres)
com intuito de fomentar nos corações o
sentimento de responsabilidade pela obra
de Deus local, vocação e treinamento.
A EBL É um projeto da SEMADEMA com
intuito de formar lideres para servir o
ministério da igreja e suprir uma grande
carência de obreiros para dirigir e auxiliar os
muitos trabalhos carentes pelo Maranhão
afora; é um seminário especifico de
formação de lideres, despertando
sentimentos e habilitando pessoas para a
excelente obra do ministério da igreja local.
Plano de ação
Um final de Semana por mês, durante três
meses. Cada etapa acontece em uma igreja
da região. A EBL é uma obra de parceria
entre a SEMADEMA, as igrejas da região que
recebem o trabalho e as equipes das
secretarias de missões das igrejas de nosso

e s t a d o .
A
S E M A D E M A
promove a escola; a
cada mês uma igreja
da região hospeda o
evento e as equipes
vão ministrar sem
custos, com os
pastores da região
apenas bancando o
envio de seus
obreiros.
A primeira EBL
aconteceu na região
do médio sertão, mais precisamente na área
do pro-sertão, em três etapas: a primeiro na
AD em Buriti Bravo, presidida pelo pastor
Ivan Ferreira, nos dias 13-15 de maio de
2011 e foi ministrada pela equipe da
secretaria de missão da AD em Tirirical, São
Luis, sob a coordenação do Pr Walberto
Magalhães. O segundo Seminário aconteceu
na AD em Fortuna, presidida pelo Pastor
Israel Nascimento, nos dias 10-12 de junho
de 2011 e foi ministrada pela equipe do
FOIMAC da AD em Raposa, sob a

coordenação do pastor Francisco de Assis
Vieira. O terceiro e ultimo ocorreu na AD
em Parnarama, presidida pelo pastor
Josenilson Leal, nos dias 06-08 de agosto de
2011, ministrada pelos pastores Rayfran
Batista da AD em Santa Inês, Edison Bispo,
AD Duque Bacelar, e Tavares da AD Raposa,
onde também aconteceu o encerramento e
diplomação dos concludentes da primeira
EBL - Escola Bíblica para lideres. Cerca de
cem participantes foram diplomados.
Equipe SEMADEMA

RELATO MISSIONÁRIO EUROPA
Amados irmãos em Cristo Jesus,
Saudações com a Paz do Senhor.
É com muita alegria e contentamento que
chegamos até vós para notificar que a Graça do
Nosso Senhor Jesus Cristo nos tem envolvido
de maneira grandiosa, e indubitavelmente
afirmamos que é de fato resposta de Deus às
orações dos santos do Senhor em Timon e,
porque não dizer, de toda a igreja de Cristo em
nosso Estado e país em prol do avanço da obra
missionária em solo português. Como já era do
vosso conhecimento (imagino), o trabalho que
estava previsto para acontecer dia 23 de julho
2011, no Conselho de Vila Franca de Xira,
transcorreu com toda a proteção divina,
conforme relato abaixo:
ENCONTRO MISSIONÁRIO PORTUGAL
PARA CRISTO
É a concretização de um projeto missionário
executado pelo Departamento de Missões da
Convenção Européia de Ministros Evangélicos
Luso-Brasileiros (C.E.M.E.L.B.) que está sob
nossa direção desde novembro de 2010 e tem
alcançado vitórias em cada edição mensal. Em
VILA FRANCA DE XIRA não foi diferente, pois
o dia 27 foi memorável para a cidade e para a
igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa,
que é presidida pelo pastor Robson Ferreira,
que abraçou a proposta do evangelismo em ar
livre, que é uma raridade de se ver em terras

européias. Pela manhã mais ou menos trinta
irmãos da referida igreja, após uma vigília,
saíram pelas ruas com o evangelismo pessoal e
o resultado foi que ao meio-dia tínhamos
contabilizado cinco almas portuguesas
rendidas aos pés do Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Enfatizamos que no expediente
vespertino, instalamos o som da Convenção
no Largo Marquês de Pombal, que está mesmo
em frente à estação de comboios de Vila
Franca de Xira, onde pudemos louvar e
bendizer ao Nosso Bondoso Salvador. As
pessoas, abismadas com a manifestação
vibrante da igreja, ouviram atentamente os
hinos até que a Polícia apareceu, certamente
acionada por alguém inspirado pelo
arquiinimigo das nossas almas e fomos
abordados, sem que o culto fosse
interrompido, pois apresentamos a
documentação previamente adquirida nos
departamentos responsáveis pelo
Licenciamento de Alvarás para Ocupação de
Via Pública e utilização de Ruídos
respectivamente; na hora do apelo mais almas
atenderam ao convite de Cristo. Na
programação estava previsto o encerramento
do Encontro Missionário na congregação onde
o espaço foi pequeno para acomodar os
irmãos e pessoas amigas e, na hora do apelo,
mais duas almas aceitaram a Jesus como

Senhor e Salvador, perfazendo um total de
nove almas portuguesas e uma brasileira.
Agradecemos penhoradamente o apoio
constante da Assembleia de Deus em Timon
(MA), presidida pelo pastor Euvaldo Pereira de
Sá, que nos tem enviado e mantido no campo
missionário. Para o mês de Agosto (Dia 27)
está previsto mais um grande ENCONTRO
MISSIONÁRIO e será no Conselho de
ARRUDA DOS VINHOS, onde se Deus assim
permitir, estaremos em mais uma jornada
evangelística (Manhã, tarde e noite) visando
ganhar almas para o reino de Deus e, para isto,
pedimos humildemente as orações embora
saibamos do grande e permanente incentivo da
nossa SEMADEMA para tal mobilização. Que
Arruda dos Vinhos possa ser impactada com o
evangelho transformador de Cristo, assim
como aconteceu em VIZELA (Fevereiro),
T O M A R ( M a r ç o ) , DA M A I A ( M a i o ) ,
ENTRONCAMENTO (Junho) e VILA
FRANCA DE XIRA (Julho). Carecemos das
vossas orações mesmo.
Que Deus em Cristo possa abençoar mais e
mais a nossa CEADEMA e a nossa secretaria de
missões, SEMADEMA.
Com nossos cumprimentos
Pastor Ribamar Feitosa e família
Portugal, Julho de 2011.
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PASTOR OGENIAS VISITA MISSIONÁRIOS NO SERTÃO
Pr Ogenias, líder da AD em Turiaçú, região
da baixada, esteve, a pedido da Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão, SEMADEMA, em viagem
missionária ao Sertão maranhense com uma
equipe.
Dentre os objetivos da viagem estava a
supervisão de trabalhos missionários
estabelecidos através de parcerias da
SEMADEMA com igrejas da região, a visita a
missionários e a identificação de possíveis
campos missionários para futuras parcerias.
Pr Ogenias disse que “...foi muito gratificante
para mim e para todos os irmãos que foram
comigo em mais uma viagem ao sertão do
Maranhão, onde a SEMADEMA está
desenvolvendo um projeto de evangelização
e missões com as parcerias das igrejas que se
depuseram a ajudar a desenvolver este
projeto, voltado exclusivamente para o
sertão, especialmente nos povoados onde
não existem crentes e nem pregadores”.
A equipe que efetuou a visita ficou
surpreendida com os trabalhos que estão
sendo realizados em toda região sertaneja
(região mapeada pro sertão). Tiveram
também a felicidade de assistir vários cultos
com um número significativo de novos
crentes. Onde não existia outrora nenhum
crente e nunca havia sido realizado um culto,
hoje existe uma congregação.
Testemunharam, ainda, que puderam ver as
pessoas esbanjando felicidade e afirmando
que a presença dos missionários é motivo de

bênçãos para todas as comunidades de toda
região.
Desde o município de Panarama, onde
trabalha o Pr. Josenílson, que supervisiona
toda aquela área com muita eficiência, dando
cobertura aos trabalhos dos missionários
com o apoio da igreja em Panarama, também
parceira deste projeto, até o campo de
Ibipira, município de Mirador, vemos que os
resultados são positivos, a ponto de as
pessoas não evangélicas, como vários
crentes atestaram, agradecerem a Deus e a
CEADEMA, que por meio da SEMADEMA
teve esta visão, e ao Secretario de Missões,
Pr. Francisco de Assis, que tomou a iniciativa
de mobilizar as igrejas em todo o Estado do
Maranhão com o apoio dos seus respectivos
pastores, os quais têm ajudado a
desenvolver esta visão que esta centrada na
necessidade da salvação das almas que estão
nas regiões, mas difíceis deste Estado.
Pr Ogenias relatou não ter dúvidas que a
igreja AD em Turiaçú e as outras que,
irmanadas, formam esta parceria, se sentem
honradas em poder colaborar com este
projeto missionário para ajudarem a
desenvolver este grande trabalho.
O líder também informou detalhes sobre o
trabalho missionário na igreja sob seus
cuidados pastorais, a AD em Turiaçú, que
tem atualmente no campo 11 missionários e
mantém o sustento com a parceria da AD do
Coatrac, em São Luis, Turilândia e Nova
Caxias, cujos pastores comungam do

mesmo sentimento de amor pelas almas
perdidas.
Sobre a área de congressos e capacitação, o
líder relatou que Turiaçú realizou mais um
congresso de missões e um seminário de
três dias, onde descobriram novos
candidatos ao campo missionário, como
também investiram na capacitação de novos
missionários.
Concluindo, Pr Ogenias a AD em Turiaçú
disse esta disposto continuar cooperando
como parceiro atuante do projeto pro
sertão. E deixou uma palavra para todos que
lerem esta mensagem: “Junte-se a nós;
venha somar e vamos resgatar vidas. Este é o
maior empreendimento de Deus na Terra e
ELE conta conosco”.

A SEMADEMA REALIZOU NA ASSEMBLEIA DE DEUS
EM ALTO PARNAÍBA O 1º MÓDULO DA ESCOLA DE MISSÕES
Foi realizado através da Semadema na Igreja
Assembleia de Deus de Alto Parnaíba o
primeiro módulo da E.M.I (Escola de
Missões I.D.E). Foram 5 dias de ministração
e treinamento, que mobilizou a igreja anfitriã
assim como a AD de Stª Filomena no Piauí
(Pr. Francisco Oliveira) e outros ministérios
para a mais bela força tarefa, fazer o IDE.
Contamos com a participação dos Pastores
Raylson Batista (São Luís - Ma) e Gilberto de
Jesus (Sec. Tesoureiro Semadema) e a do
coordenador da Escola, Missionário Douglas
Braynner. Na oportunidade conhecemos
mais dois campos missionários, os povoados
Morrinhos 46 km onde esta o Missº Nildézio
Gama e família, e Curupá 130 km Missº Ivan
Santos e esposa. O pastor Cleuberth Viana
presidente da AD em Alto Parnaíba afirmou:

“A Escola de Missões IDE nos proporcionou
momentos de real reflexões a cerca da
importância da obra missionária e foi
determinante para um maior
desenvolvimento da obra de DEUS em Alto
Parnaíba e Região. Agradecemos a DEUS ao
Pr. Francisco (SEMADEMA) e a
toda equipe que compõem a
Escola de Missões I.D.E.O pastor
Rayfran Batista declara: A Escola
de Missões Ide, é mais um braço
da igreja e um grito de convocação
nesta força-tarefa de cumprirmos
o que ainda falta do imperativo
missionário de Cristo nestes
últimos dias. Participar desta
conferência missionária é ter uma
oportunidade de ser tocado pela

palavra de Deus e ter os olhos abertos para o
grande desafio final da igreja: “Não dizeis vós
que ainda há quatro meses até que venha a
ceifa? Eu, porém, vos digo: Levantai os
vossos olhos e vêde os campos que já estão
brancos para a ceifa.” ( Jo 4.35)
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OS JOVENS MISSIONÁRIOS RICARDO E EUZEANE
SE CASAM NO CAMPO MISSIONÁRIO
O destino traçado por Deus para as
vidas dos jovens missionários Ricardo,
membro da AD em Santa Luzia do Paruá e
missionário daquela igreja em Guiné
Bissau, África e Euzeane, membro da AD
em Timon e missionária daquela igreja em
Guiné Bissau, África, os conduziu ao altar
do Matrimônio em uma noite inesquecível
e marcante para a vida daqueles jovens
que se enlaçaram pelos santos laços do
Casamento em meio ao povo que Deus
escolheu para eles trabalharem. Longe de
suas famílias, mas cercados pela sua família
da fé em terras estrangeiras e
acompanhados pelos missionários Márcia

e Ezequias, que atuaram como pais do
rapaz e da moça, padrinhos,
organizadores e patronos, marcaram a
historia das missões do Maranhão com um
casamento em terras guineenses
Dia 30 de junho - Pela manhã houve o
casamento civil, no conservatório e a
noite, o religioso na Assembléia de Deus,
com recepção no anexo da igreja. Segue
abaixo as informações do casamento:
a) CELEBRANTE: Pr. Pedro, brasileiro de
São Paulo, já está em Guiné Bissau há uns
15 anos, e é um dos líderes da Assembleia
de Deus em Guiné Bissau.
b) REAÇÃO DO PÚBLICO: Positiva.

Houve apresentações de peças, danças e
coros da etnia balanta dentro da Igreja, na
hora da celebração. Muito bonito. Na
Fulacunda, a reação foi maravilhosa,
positiva. Os moradores receberam muito
bem a união.
c) COMO ESTAVAM OS NUBENTES?
Contentes, alegres e extremamente
felizes. Ele estava de terno e ela vestida de
Noiva. Os padrinhos (Ezequias e Márcia)
também vieram caracterizados, conforme
as fotos em anexo.
Que Deus abençoe grandemente todos os
nossos missionários
Equipe SEMADEMA

INFORMATIVO MISSIONÁRIO – ACONTECIMENTOS NO CAMPO
FULACUNDA, 06 DE JULHO DE 2011
“Exaltado está o Senhor acima de todas as
nações, e a sua glória, sobre os céus” (Sl
113.4).
Amados pastores e demais obreiros a
paz do Senhor!
Sempre temos grande contentamento
em compartilhar com os pastores do Brasil
os grandes feitos do Senhor em Fulacunda,
Guiné Bissau - África, através das vossas
orações e apoio.
- O dia 04 de Junho foi um dia de júbilo,
quando inauguramos o Templo e o poço na
Tabanka do Alto Bani, culminando com a
conversão de um dos pedreiros que
trabalhou na construção do mesmo.
- No dia 11 de Junho houve a festa de
encerramento das aulas do PEPE (Jardim de
Infância), que transcorreu num clima de
tranquilidade e alegria, com a participação
da igreja, dos pais das crianças e de algumas

autoridades de Fulacunda.
- 18 de Junho foi o dia da inauguração do
templo da tabanka (aldeia) Foyacinho.
Também, neste dia, um dos pedreiros
aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal.
- Outro fato ocorrido nesse dia foi o envio de
um jovem nacional, Paulo, para a região do
Farim, onde permanecerá por 3 meses, num
treinamento de Evangelismo e Discipulado.
- No dia 1 de Julho o Evangelista Esequias foi
a Gabu, na base missionária, para participar
da formatura do missionário Ricardo e do
irmão Marcos, guineense, na JOCUM, onde
estavam desde fevereiro, na ETED - Escola
de Treinamento e Discipulado.
- Pretendemos, com a graça de Deus, enviar
5 irmãos para formação de Missionário
Educador do PEPE, em Bissau.
Em tudo isso, o nosso desejo e que o nome
do Senhor seja engrandecido em Fulacunda
e adjacencias.

AGRADECIMENTOS
- Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem
feito pela sua Graça, misericórdia e aos
nossos irmãos em Cristo e Igreja,
cooperadora em missões.
- Agradecemos a todos os pastores que nos
apoiam, que tem a visão transcultural ( além
fronteiras).
PEDIDOS DE ORAÇÃO
- Continue orando por nós junto com a
equipe (Adalberto, casal Ricardo e
Euzeane) e os nossos filhos que estão no
Brasil.
- Para que Deus continue salvando vidas e
as mesmas possam ser discipuladas e
edificadas em Cristo.
- Para que Deus continue suprindo as
necessidades da sua Obra e nós possamos
cumprir os compromissos aqui. Em Cristo,
Esequias e Márcia
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INFORME MISSIONÁRIO – PERÚ
Pastor Sales e demais obreiros
Atos 20.24 - Todavia, não me importo, nem
considero a minha vida de valor algum para
mim mesmo, se tão-somente puder terminar a
corrida e completar o ministérioque o Senhor
Jesus me confiou, de testemunhar do
evangelho da graça de Deus.
A paz do senhor.
Espero que todos estejam desfrutando das
mais ricas bênçãos no senhor Jesus.
Informe geral Pastor Sales e demais obreiros
Pela misericórdia de Deus agora estamos
trabalhando com a obra na província de
Huaura – em uma cidade também chamada
Huaura.
No mês de março retornamos do Brasil ao
Peru, e Deus nos deu a benção de trazer novos
companheiros para a obra missionária. Entre
eles estão: Irmão Mario Sergio, esposa
Aldeides e filho Ezequiel, de 2 anos, que foram
enviados pela Igreja de Lago Verde, pastoreada
pelo Pastor Francisco Fernandes; Da igreja
campo Cohatrac São Luis, pastoreada pelo
pastor Joás de Albuquerque, foram enviados o
missionário Jadson e sua esposa Cristiana,
acompanhados de 3 filhos: Graceanne, Arthur
Felipe e Christian, que maravilhosamente tem
sido muito útil no desenvolvimento da obra;
Pastor George Gonçalves da igreja de Coque,
pastoreada pelo pastor Pedro Cardoso
Lindoso, que Deus tem utilizado para abençoar
o ministério missionário no Peru; missionária
Samara também do campo de Coque, que
Deus tem usado no ministério de
evangelização em geral, contudo, mais
especificamente de crianças.
Por último, Deus não tem poupado suas
bênçãos para conosco. Mesmo tendo
entregado a obra de Barranca para a igreja de
São Luís, pastoreada pelo pastor José
Guimarães Coutinho, seguimos trabalhando
em equipe, com o pastor Evangelista Franklin,
com o missionário Sergio Desiderio de Timon
(Pastor Euvaldo Sá). E agora, mas recente Deus
proveu também de São Luís o missionário
Misael Louzeiro, esposa Lícia e filhinha Melissa,
que tem sido outro companheiro na obra
missionaria na região norte de Lima, e juntos
estamos lutando pelo desenvolvimento da
obra nessa região. E no senhor temos
promessas de fazemos muito mais.
Visitas ilustres:
No mês de abril, tivemos algumas visitas,
que foram muito importantes para a obra. No
dia 5 de abril, chegou a cidade de Huaura, uma
caravana de pastores do Maranhão, composta
pelos seguintes obreiros: De Vitorino Freire o
Pr. Fabricio Alencar e Pr. Fabian. De Serrano, o
Pastor Douglas Ferro.
No período desta visita fomos abençoados
grandemente. Foram realizadas cruzadas
evangelísticas em Pativilca, Barranca e em

Huaura. Neste informe queremos fazer
menção de nossa gratidão a Deus pela vida
desses obreiros. E também agradecer-lhes
pela compra dos pneus para o veiculo. Que
Deus siga abençoando suas vidas!
Neste mesmo mês afortunadamente o
pastor Joacy Almeida Costa, presidente do
campo Tirirical em São Luís, nos deu também a
honra de sua ilustre visita, trazendo em sua
caravana os seguintes Pastores: Pr.José de
Deus Rios, Pr. Paulo Rogerio e o Secretário de
missões, Pr. Walberto Magalhães Sales e
esposa, irmã Edna. Na oportunidade também
realizamos cultos e campanhas evangelísticas
que serviu de alento aos corações dos irmãos.
Os pastores tiveram a oportunidade de
conhecer os trabalhos nas cidades de Barranca,
Pativilca e Huaura.Também visitamos a alguns
pastores brasileiros em Lima. Contudo, o que
mais se destaca nesta visita do Pastor Joacy e
sua caravana ao Peru, foia adoção de um
obreiro peruano. Que foi destacado da cidade
de Pativilca para a província de Canhete.
Na oportunidade viajamos mais de 400 km
até a província de Canhete. Passamos 3 dias na
cidade de Quilmaná procurando um local para
alugar para residência do obreiro.
Pastor Joacy e sua equipe dispostos
abraçar a obra, o fizeram no sentido literal,
dando um exemplo que jamais deve ser
esquecido pelo próprio obreiro adotado, que
observou aos pastores de mãos no barro e nas
ferramentas, para fazer reparos em algumas
dependências da igreja,e da futura casa do
missionário.
Nesta viagem fomos até a cidade de Ica,
onde o pastor Walter Sales foi o missionário
fundador da obra. Participamos de um
maravilhoso culto. E ali todos foram
contagiados pelo desempenho e dedicação do
pastor Fernando pela obra de Deus. Vimos o
pastor Joacy se emocionar e chorar ao ver a
obra de Deus ser feita Sem recursos, mas com
muito amor.
Hoje o obreiro Eduardo e a obra adotada
pelo campo Tirirical tem uma nova cara, pois
se tratava de uma obra que tentava caminhar a
mais de 20 anos. Mas infelizmente ainda não
havia dado certo. Obrigado Deus... Obrigado
pastor Joacy e sua equipe de pastores.
Obrigado Campo Tirirical.
Louvamos a Deus pelas mudanças.
A Mudança do missionário Eduardo e sua
família aconteceu no dia 10 de maio, ao seu
primeiro campo de trabalho como missionário
da igreja do campo tirirical, pastoreada pelo
pastor Joacy Almeida Costa.
Atividades em Huaura
Todos os meses fazemos 3 cruzadas
evangelísticas, visitação e evangelismo pessoal.
Estamos correndo muito, pois são varias
congregações e poucos obreiros. Mas

compreendemos que para bem e no
desenvolvimento da obra, temos que seguir
correndo e Implantando outras congregações.
No mês de julho estabelecemos o alvo de
abrir 3 congregações, e por graça de Deus
alcançamos nosso objetivo.
Situação da igreja de igreja de Huaura
Não tem terreno próprio e o que temos
economizado até o presente momento não é
suficiente para comprar. Seguimos fazendo
campanhas com os próprios irmãos. Estamos
ainda Necessitado de apoio para este fim, pois
até o momento o templo sede é alugado.
Mais vitórias
No mês de julho ganhamos um lote de 10 x
20 em um pequeno povoado por nome Santa
Fé, onde já temos alguns irmãos. Em outro
povoado com população de 3 a 4 mil
habitantes, também Deus tem aberto portas
de um terreno. Faltando agora apenas recursos
para construir.
Atividades visando projeto Norte do Estado de
Lima
Neste mesmo mês julho também fizemos
uma viagem missionaria para a região da serra
de Lima, para uma província chamada Oyon.
Nesta viagem foram o pastor Sales e família,
pastor Franklin e esposa Gilb, e missionaria
Samara. Com o objetivo de manter contatos
para implantarmos a obra naquela região. Mas
infelizmente não foi possível chegar ao destino
programado, pois quando tentamos seguir
viagem fomos proibidos de passar até a região
de Oyon, pois a via de acesso estava
interditada.
Projetos:
*Comprar um terreno para templo central da
igreja em Huaura.
*Comprar terreno para construção de um
seminário tipo internato para a formação de
obreiros.
*Alcançar todo norte do Estado de Lima (o
chamado Norte Tico). Para melhor entender:
queremos implantar em um período de mais
ou menos cinco anos a igreja em todas as
capitais de províncias no norte do estado de
Lima. No total são 6 capitais regionais e já
estamos em duas delas, faltando pelo menos
pontuar mais 4.
Ajude, ore, e contribua. Esse é um projeto de
Deus.
Agradecimentos:
Ao Senhor Deus aos pastores da Ceadema; Ao
Senhor Presidente da Ceadema: Pastor Pedro
Aldir Damasceno, por acreditar na nossa
chamada e no projeto de Deus.
Ao Secretario de missões pastor Francisco de
Assis e sua equipe, pelo seu desempenho e
dedicação à obra do mestre. E a todos que
amam e contribuem com a obra de Deus.
Te l e f o n e : 0 0 5 1 1 9 9 2 2 6 0 3 6 4 - M S N :
prraimundosales@hotmail.com
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CONGRESSO ESTADUAL DE MISSÕES: PRELETORES E CANTORES
CONFIRMADOS PARA MEGA EVENTO EM MISSÕES NO ESTADO DO MA.
2011 tem sido um ano extraordinário para o
Trabalho Missionário em nosso Estado. São
Luis recebeu o Fórum de Missões do
Nordeste e o 1º Simpósio Nacional de
Missões, simultaneamente, em maio. Em
julho tivemos a 2ª Mobilização Missionária no
Maranhão. Em outubro, de 1 a 15, haverá uma
grande Mobilização Evangelística no Sertão
maranhense durante 15 dias consecutivos,
quando esperamos em Deus muitos milagres,
curas e salvação de almas. E para dar
continuidade a essa trajetória abençoada por
Deus, está chegando o grand finale do
trabalho de Missões em nosso Estado em
2011 quando, em novembro, de 7 a 13, a AD
em Timon hospedará o 1º CONGRESSO
ESTADUAL DE MISSÕES, evento que será
um marco na Obra Missionária.
Como é de conhecimento do grande público
evangélico em nosso Estado, vivemos um
momento ímpar na conjuntura missiológica
mundial. Muitos “projetos” estão surgindo
nesse momento, em que nos parece que uma
“bolha” sobre missões estourou. Contudo,
diante do que temos visto, nos convém
perguntar: até que ponto a motivação é,
realmente, a Obra Missionária? Os recursos
estão chegando na “Linha de Frente” dos
Projetos? Como estamos cumprindo o nosso
ministério missionário? Estamos levando a
sério as carências das almas que estão
morrendo todos os dias? Será que não está
Essas questões, além de várias outras, serão
discutidas em um ambiente voltado
exclusivamente para a temática da Obra
Missionária, onde várias lideranças da
conjuntura nacional e estadual estarão
compartilhando suas experiências com Deus
dentro do assunto, os ideais que devem nos
dar um norte e quais os desafios atuais que
mais impactam a AD no Maranhão.
Para orientar nas respostas a estes desafios, a
coordenação do evento programou vários
workshops, que congregarão vários
subtemas, que serão descortinados por vários

preletores em plenárias durante o evento.
Já temos confirmada a participação dos
preletores e dos cantores que participarão do
evento e, dentre eles, o Pr. Youssef Akiva, de
São Paulo, Ev. Dhon Deby – Nigéria – África,
que serão instrumentos de Deus na área da
ministração e a cantora Shirley Carvalhaes,
que louvará a Deus (RJ), Armando Filho (PE),
Irmãos Silva (MA), Lucirio Rios (MA), dentre
outros. Abaixo a programação do evento:
Programação:
Dia 07 – Culto de Abertura (programação de
abertura a Critério da igreja local)
Plenária – Carências dos povos; soluções de
Deus – Pr. Edigar (SENAMI) – RJ.
TERÇA-FEIRA
Dia 08 manhã – Seminário: Chamada
Missionária a Culturas Específicas –
Missionária Kelen Gaspar (PA).
Dia 08 tarde– Mini cursos: Relações intra e
interpessoal – Pr. Euvaldo Sá (AD Timon –
MA) & Economia Doméstica – Economista
Mara (AD Lago da Pedra – MA).
Dia 08 noite– Plenária (templo): A visão das
multidões sob a óptica divina e humana – Pr.
Pedro Aldi Damasceno (Presidente da
CEADEMA).
QUARTA-FEIRA
Dia 09 manhã– Clamor Missionário: Pr.
Francisco de Assis (Secr. Executivo de
Missões da CEADEMA – MA) e Missionária
Kelen Gaspar (PA).
Dia 09 tarde – Mini cursos: Comunicação
Virtual – Administrador Anderson Cavalcante
(Presidente Dutra – MA) & Evangelismo
Infantil – Zelina (Imperatriz – MA).
Dia 09 noite – Plenária: Ações missionárias
da igreja – Pr. Jackson Douglas (Secr. de
Missões da SEMADESL – SÃO LUIS – MA)
QUINTA-FEIRA
Dia 10 manhã – Seminário: Estratégias e
experiências no Campo Missionário – Miss.
Katarina (PI).
Dia 10 tarde – Mini cursos: Noções básicas
de primeiros socorros – Capitão Jean

(CORPO DE BOMBEIROS, São Luis – MA).
Dia 10 noite – Plenária: A importância dos
Milagres na Confirmação da Mensagem do
Evangelho no Contexto Missionário – Pr.
Expedito (FLORIANO – PI).
SEXTA-FEIRA
Dia 11 manhã – Seminário – A importância
da Família no Ministério Missionário – Pr.
Rayfran (SANTA INÊS – MA).
Dia 11 tarde – Mini cursos: Técnicas de
oratórias – fonoaudióloga Dra. Michele
(Timon – MA).
Dia 11 noite– Plenária: Ação Missionária da
Igreja: Solução de Deus para os povos (Ap
5.9).Ev. Dhon Deby (Nigéria, África).
SÁBADO
Dia 12 manhã – Plenárias: Vida Cristã e o
Reflexo na Obra Missionária (o nosso
ministério é um reflexo de nossa vida cristã) –
Pr. Expedito (Floriano – PI).
Dia 12 tarde – Plenárias: Por que Voltam os
Missionários do Campo? (Pr. Walberto
Magalhães (Secr. de Missões do Campo de
Tirirical, São Luis, MA).
Dia 12 noite – Concentração no estádio
(cruzada evangelística) Ev. Dhon Deby
(Nigéria, África).
DOMINGO
Dia 13 manhã – Plenária: Tema Aberto – Pr.
Yossef Akiva (SP).
Dia 13 tarde – City Tour (Livre).
Dia 13 noite – Concentração no estádio
(Tema aberto) – Pr. Yossef Akiva (SP)
Participe, compareça, venha ser
impactado por Deus com as ministrações e os
louvores sacros. E ore para que Deus possa
fazer nesse evento um movimento de
avivamento genuíno, transformador e, o mais
importante, permanente, para que nossas
vidas jamais sintam o frio da improdutividade
espiritual que tem afetado a muitos por este
mundo afora. 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. Deus te abençoe!

