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Artigo

JUNTOS IREMOS MAIS LONGE
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. (Mc 16.15)
A análise cuidadosa das duas formas
verbais empregadas por Cristo no texto
da Grande Comissão muito pode nos
ensinar acerca da postura esperada por
ele da parte dos destinatários do Ide.
A primeira lição que podemos extrair
de tais verbos diz respeito ao modo
em que eles estão expressos, ou seja, o
modo imperativo, modalidade verbal
empregada quando se deseja expressar
uma ordem. O uso de tal modo verbal dá
à Grande Comissão um caráter de ordem
expressa, o que significa dizer que diante
do Ide do Divino Mestre um cristão
verdadeiro não tem outra alternativa
a não ser acatar a ordem e procurar
executá-la da forma mais rápida e
eficiente possível. Tal qual acontece em
muitas outras determinações divinas ao
longo das páginas sagradas, não há aqui
qualquer margem de negociação, ou
seja, diante do Ide todo cristão só pode
assumir duas posturas, diametralmente
opostas e mutuamente excludentes: a
obediência ou a desobediência.
Outra mensagem expressa por
meio do modo em que os verbos estão
expressos diz respeito aos destinatários
da ordem, ou seja, às pessoas que Cristo
tinha em mente quando pronunciou tal
ordenança. As formas verbais “ide” e
“pregai” tem como referente a segunda

pessoa do plural (vós) e trazem
consigo duas idéias, ambas corretas e
que se complementam, a saber: a) ao
empregar as formas “ide” e “pregai” o
Salvador nos ensina que a realização
do Ide não é tarefa de grupos ou de
pessoas específicas dentro da igreja,
mas de todos os salvos e b) para que
possa cumprir cabalmente a Grande
Comissão todo o povo de Deus deve
se unir, pois dificilmente uma pessoa,
um grupo ou mesmo uma igreja
poderiam fazê-lo de forma isolada.
Aliás, uma das maiores preocupações
expressas por Cristo, principalmente
nos seus últimos ensinamentos, é
exatamente com a união dos membros
do seu corpo. Ele deixa bem patente a
necessidade de nos mantermos unidos,
trabalhando pelos mesmos propósitos,
falando e fazendo as mesmas coisas,
compartilhando os mesmos sonhos.
O que será que justificaria tamanho
empenho de Cristo em nos ensinar
acerca da necessidade da união entre
nós? Ele certamente vislumbrava
o quanto seria difícil para nós
mantermos o foco da nossa vida
espiritual, continuando conectados
com Ele e comprometidos com a
realização da sua obra. O Mestre,
então, nos faz o chamado para a

Pr. Mateus Jucar - Secretário
Administrativo da Semadema
vida em união, pois Ele mesmo nos
alerta que “todo reino dividido
contra si mesmo será assolado”
(Lc 11.17), ou seja, divididos e
isolados não chegaríamos a lugar
algum, mas unidos “seremos mais
do que vencedores” (Rm 8.37),
pois “o cordão de três dobras
dificilmente se romperá” (Ec
4.12). Assim, conscientes de que
a comunhão é uma das bases para
o crescimento da igreja, vivamos
a comunhão ensinada por Cristo,
pois sua mensagem final através
do “Ide” e “pregai” é a de que,
a despeito de todos os obstáculos,
JUNTOS IREMOS MAIS LONGE.
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SEMADEMA REALIZA O I ENCONTRO DE LÍDERES
E MISSIONÁRIOS DO CONTEXTO INDÍGENA NA
ALDEIA EL BETEL-BARRA DO CORDA
A Semadema - Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus
do Maranhão realizou no dia 26
de julho o I Encontro de Líderes e
Missionário do contexto indígena na
aldeia El Betel, em Barra do Corda.
Marcaram presença no evento o Pr.
Pedro Aldi Damasceno (presidente
da Ceadema), Pr. Francisco Raposo
(AD Bacabal), Pr. Rayfran Batista
(AD Santa Inês), membros da Mesa
Diretora da Ceadema, Pr. Moacy
Luís, relator do Conselho Consultivo
da Ceadema, e alguns outros
membros do Conselho Consultivo e
do Conselho de Missões.
O trabalho foi iniciado pelo
Pastor Jairon e na sequência o
Pastor Francisco de Assis, Secretário
Executivo da Semadema dirigiu o
encontro. Esse trabalho foi marcado
pela ministração da palavra de Deus
efetuada pelo Pastor Rayfran Batista
e pelas discussões sobre o andamento
do trabalho missionário no contexto

indígena e apresentação de relatórios.
As missionárias Marlene Costa
e Irany Avelino, da Reserva do
Pindaré, Santa Inês, apresentaram
informações dobre os desafios e os
avanços do trabalho naquelas aldeias.
O Pastor Zezinho, Presidente da AD
em Fernando falcão, falou sobre os
desafios da evangelização entre os
índios canelas e destacou algumas
possibilidades de entrarmos naquele
contexto para pelo menos apoiar
algum trabalho ali. O Pastor Jairon,
anfitrião do Encontro e Pastor da área
missionária indígena da Semadema,
também relatou sobre o andamento
da obra na Reserva Cana Brava,
onde atua e propôs a criação de um
congresso de missões indígenas
que agregasse os povos indígenas
crentes para maior integração entre
missionários e índios crentes do
Maranhão bem como a troca de
experiências.
O Pastor Pedro Aldi Damasceno,

Pr. Pedro Aldi Ladeado dos pastores
Francisco Raposo e Francisco de Assis na
abertura do evento

por sua vez, teceu as considerações
finais e fez o fechamento do encontro.
Após o encerramento do encontro
o Pastor Jairon serviu um almoço a
todos os participantes.

SEMADEMA REALIZA INVESTIMENTOS MISSIONÁRIOS
COM RECURSOS DA MOBILIZAÇÃO 2014
A Semadema já investiu boa
parte dos recursos da Mobilização
Missionária 2014 na manutenção dos
projetos missionários em andamento,
na aquisição e reforma de meios de
transporte e, principalmente, na
folha de pagamento de missionários.
Veja ao lado demonstrativo de
investimentos e nossa agenda
de
g
eventos.
os.

INVESTIMENTOSDAMOBILIZAÇÃOMISSIONÁRIA2014
AdmissãoereadmissãodeMissionáriois
Aquisição(Veiculosemadema)
TransporteeTranslado
MissãoIndigena
Missão Africa
MissãoAfrica
ConstruçãodoCampoMissionário
MissãoPerú
AssistenciaaoMissionárionoCampo
Total

R$74.928,00
R$37.772,00
R$6.621,36
R$5.000,00
R$
R$
4 500 00
4.500,00
R$3.750,00
R$1.950,00
R$1.000,00
R$ 135.521,36
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INFORME MISSIONÁRIO
Fulacunda, 31 de Agosto de 2014
“Pois o resgate de uma vida não
tem preço. Não há pagamento que o
livre.” Sl 49.8 (NVI)
A Paz do Senhor, pastor Pedro Aldi
Damasceno, Pr. Rayfran Batista e Pr.
Francisco Assis.
Agradecemos por nos apoiar e a nossa
alegria é imensa em poder compartilhar
com vocês e Igreja sobre o saldo positivo
nesses alguns meses de 2014. Louvamos
ao nosso bom Deus por preservar a nossa
saúde. Estamos bem.
Sabemos que esta obra aqui em
Fulacunda tem um dono, o Senhor
Jesus Cristo e que somos apenas
mordomos, nos esforçando para
administrar com fidelidade aquilo que
tem sido colocado em nossas mãos.
As vossas orações têm subido ao trono
de Deus, como aroma suave e através
delas muitas vidas têm sido alcançadas
com a mensagem do Evangelho.
Dia 22 de Agosto inauguramos,
junto com a
população local, um
poço que custou mais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) , cujo nome é
REOBOTE, em referência a Gn 26.22,
que diz: “ Partindo dali, cavou ainda

outro poço; e, como por esse não
contenderam, chamou-lhe Reobote e
disse: Porque agora nos deu lugar o
SENHOR, e prosperaremos na terra.”
Foram utilizados mais de 50 sacos de
cimento, ferro, pedra e areia. Este poço
está sendo uma grande benção em
Fulacunda onde há grande carência de
água; o povo daqui está muito alegre
e agradece aos irmãos do Brasil.
Enviamos 3 fotos anexas, sendo que
a segunda foto mostra o interior do
poço. Em frente ao poço escrevemos
frase bíblica, todos que vem buscar
água podem lê-lo. Este é o décimo
poço cavado em Fulacunda e Aldeias.
Ontem, 30 de agosto, houve uma
manifestação preventiva contra a
doença ÉBOLA: o comércio não abriu
e todos ficaram envolvidos na limpeza
da “tabanka” (aldeia). Esclarecemos
que a Guiné afetada pelo referido vírus
é Guiné Conacry, país vizinho, mas
precisamos orar para Deus erradicar
essa terrível doença; temos envolvido
a Igreja nesse propósito de oração.
Enviamos dois irmãos para participar
da capacitação de missionários

educadores do PEPE, Jardim de
Infância, pois se Deus permitir,
estaremos abrindo mais um Jardim em
uma outra tabanka, onde já plantamos
igreja. Tudo isso demanda custos, mas
cremos num Deus provedor que usa as
pessoas de boa vontade para que sua
obra seja realizada.
Na Escola Bíblica Dominical temos
em média, 70 crianças de várias etnias.
Após a lição, servimos um lanche para
elas. (Foto anexa).
O curso de corte e costura está
funcionando a contento. Temos
atendido várias pessoas na área de
saúde básica, pois o período chuvoso
traz várias doenças e muitas vezes não
tem ninguém no hospital para atender.
PEDIDO
DE
ORAÇÃO
E
AGRADECIMENTO
Continue orando por nós, nossos
filhos e netos; pelos novos convertidos
e a Igreja em geral; pela nossa saúde;
pela graça de Deus em nossas vidas
e discernimento necessários em
situações inesperadas.
Em Cristo,
Pr. Esequias e missionária Márcia

VEM AÍ A EDIÇÃO 2014 DA CRUZADA
“O MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO”
A Semadema vive a expectativa
da realização de mais uma edição
da cruzada “O Maranhão aos pés
de Cristo”, evento evangelístico
realizado pela Semadema em parceria
com igrejas da Região, e cruzada
Cristo Liberta. Serão quatro grandes
eventos evangelísticos que certamente
impactarão as igrejas contempladas.
Nesta edição 2014 a Cruzada será
realizada nas igrejas de Santana do MA
(30/10), Buriti (31/10), Duque Barcelar
(01/11) e Nazaré Bruno(02/11) e
contará com a participação dos pastores
Douglas ferro e Miquéias Branco; de
vários missionários e da campanha de
evangelização Servir, da AD Timom,

que estarão pregando a Palavra de
Deus e do cantor Moabe Branco e
Banda, que ministrarão o louvor nos
quatro dias do evento. Como de
costume equipes missionárias estarão
mobilizadas para levar a Palavra da
salvação através do evangelismo
pessoal através de visitas às
residências, hospitais, delegacias,
hotéis, ruas, praças e avenidas e uma
grande estrutura de som e iluminação
será disponibilizada para os eventos
noturnos.
Deus
tem
operado
grandes
maravilhas e salvado muitas vidas nas
edições da Cruzada ao longo dos anos
e cremos que nesta edição 2014 não

será diferente. O Senhor certamente
estará conosco, nos concedendo vitória
e atraindo as vidas para a salvação na
pessoa bendita do seu amado filho.
Conclamamos todo o povo de Deus
a estar orando para que milagres e
maravilhas sejam operados por Deus
durante esta série de eventos e que
muitas vidas venham a ser libertas pelo
poder do evangelho. Aos pastores e
líderes das igrejas contempladas nesta
edição 2014 da Cruzada nosso pedido
especial é que continuem mobilizando
as suas igrejas através de campanhas
de oração e jejum, suplicando uma
operação especial de durante os
trabalhos da Cruzada em suas igrejas.
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ASSEMBLEIA DE DEUS EM CENTRO DO GUILHERME
REALIZA SEU 2º CONGRESSO MISSIONÁRIO
O Segundo Congresso Missionário
realizado pela SEMADEC - Secretaria
de Missões da Assembleia de Deus de
Centro do Guilherme - MA, nos dias
26 a 31 de agosto, provocou um grande
impacto na igreja e na cidade.
Durante os três dias do congresso
caravanas de várias igrejas vizinhas
participaram, a Palavra do Senhor foi
pregada a centenas de pessoas e 62 vidas
decidiram-se a Cristo, aceitando-o como
Senhor e salvador. Além dessas maravilhas
Deus ainda operou milagres e batizou
vários crentes com o Espírito Santo.
Entre os pregadores que foram
convidados a ministrar no evento
destacamos: Pr. Raimundo Nonato
Monteiro Branco (AD em Coelho Neto),
Pastor Davi Borges (AD em Pequi/São
Mateus), Pr. Anderson (AD em Santa
Maria-RS) e Missionário Edivaldo (AD
em Belém-PA). Contamos ainda com
a honrosa Participação do Secretário
Executivo da Semadema – Secretaria de
missões da Ceadema - Pr. Francisco de
Assis Gonçalves Araújo (AD em Lago
da Pedra), que além de pregar a Palavra
informou os congressistas acerca do

Pr. José Nilton ao lado de soldados romanos do tema do desfile

andamento da obra missionária realizada
pela Semadema no Maranhão e fora do
Brasil e a participação de vários cantores
e autoridades.
O ponto alto da programação se deu
durante o desfile temático a “historia
da igreja de atos dos apóstolos aos
nossos dias”ocorrido no último dia do
congresso, que percorreu as principais
ruas da cidade, inclusive a avenida
principal, levando a Palavras de Deus e
chamando a atenção das pessoas para a

obra que Deus tem feito através da sua
igreja.
O Pastor José Nilton, PastorPresidente da AD em Centro do
Guilherme e Promotor Regional de
Missões agradeceu a participação de
todos, declarou estar satisfeito com os
resultados do congresso e que confia na
providência do Senhor para a vida das
pessoas que ainda serão alcançadas.
Por Leomar Oliveira em www.
adcentrodoguilherme.com.br

CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES EM MIRADOR É
MARCADO POR UM GRANDE MOVER DE DEUS
A Semadema e a Assembleia de
Deus em Mirador-MA realizaram
nos dias 19, 20 e 21 de setembro o
Congresso Regional de Missões da
região do sertão maranhense. Tendo
como público-alvo pastores, secretários
de missões, missionários, vocacionados
ao campo missionário e demais
integrantes do corpo de Cristo, este
congresso abordou o tema: ORAÇÃO,
EVANGELIZAÇÃO E COMUNHÃO:
BASES PARA O CRESCIMENTO DA
IGREJA DE CRISTO, e teve a seguinte
programação: sexta à noite: grande culto
de abertura; sábado (dia): plenárias
de
conscientização
missionária;
sábado (noite): cruzada evangelística;

domingo (manhã): manhã pentecostal e
missionária; domingo (tarde): impacto
evangelístico nas ruas de Mirador;
domingo (noite): cruzada evangelística
de encerramento do Congresso.
A ministração da Palavra ficou a
cargo dos preletores: Pastor Euvaldo Sá,
da AD em Timon-MA; Pastor Daniel
Brasil da Silva, da AD em Lago da
Pedra-MA; Pastor Francisco de Assis
Gonçalves de Araújo, da AD em Lago da
Pedra, Gilberto de Jesus (AD São Luis),
Missionário Anderson Cavalcante (AD
Presidente Dutra) e Missionária Suely
Lima, da AD em Caxias-MA. Já no
louvor contamos com a participação da
dupla Irmãos Silva, do Cantor Oseias

Salgado, da Cantora Mara Sousa e de
cantores da igreja local e região.
Esse Congresso Regional de Missões
em Mirador contou com a participação
de vários pastores e caravanas das
igrejas da região sertaneja e assim como
tem acontecido em todos os congressos
de missões que temos realizado, este
foi mais um evento marcante, com
provisões divinas, renovação espiritual
e
vocacional
e
conscientização
missionária. A Semadema e a AD em
Mirador agradecem a todos quantos
participaram e de alguma forma
contribuíram para a realização deste
congresso.
A Equipe Semadema.
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AD EM LAGO DA PEDRA REALIZA O 6º COMADELP
Nos dias 12 a 14 deste mês
de setembro a AD em Lago da
Pedra, liderada pelo Pr. Raimundo
Francisco dos Santos, realizou o
6º COMADELP – Congresso de
Missões da Assembleia de Deus em
Lago da Pedra. O evento teve início
na sexta-feira, dia 12, com o culto de
abertura onde foram homenageados
os pioneiros pentecostais da obra
missionária no Brasil, Daniel Berg
e Gunnar Vingren, no Maranhão,
Clímaco Bueno Aza e em Lago da
Pedra, Pr. José Cardoso de Macedo.
O preletor do culto de abertura foi o
Pr. Jackson Douglas, Secretário de
Missões da AD em São Luis, que
abordou o tema do evento “Oração,
Evangelização e Comunhão: bases
para o crescimento da Igreja (Jo
17.20-21)
No dia seguinte cooperou
com os trabalhos uma caravana de
50 missionários da AD na Faísa,
liderada pelo Pr. Francisco Carneiro.
Foi realizado evangelismo através
de cultos, jograis e distribuição de
folhetos na Praça Dep. Waldir Filho
e no Centro de Abastecimento no
período manhã. Paralelo ao trabalho
de evangelismo aconteceu também
na manhã de sábado o Congresso
de Missões Mirim, com a preleção
da Missionária Sueli Lima, da

Pr. Raimundo Francisco com o Pr. Joedson Costa Dias

AD Caxias-MA, ocasião em que
nossas crianças foram ensinadas
a envolverem-se com a obra
missionária. Na tarde do dia 13 foi
realizado evangelismo pessoal no
centro da cidade. Na noite de sábado
aconteceu o culto com a participação
do cantor Roberto Villar de BelémPA e a preleção do ex-secretário da
SENAMI, Pr. Joedson Costa Dias,
presidente da AD em Miguel Couto,
Nova Iguaçu-RJ.
O Congresso prosseguiu
no domingo com a manhã de
conscientização missionária e à

Plenário da AD Lago da Pedra

tarde com o trabalho de evangelismo
pessoal nas congregações. No
domingo à noite aconteceu o culto de
encerramento, onde várias pessoas
entregaram suas vidas a Jesus.
Encerramos o congresso num grande
mover do Espírito Santo sobre toda
a igreja com vários jovens fazendo
compromisso de colocarem suas
vidas ao dispor do Senhor Jesus para
servirem na sua obra.
A AD em Lago da Pedra
através da SEMADELP – Secretaria
de Missões da AD em Lago da
Pedra - mantém 16 missionários,
estando eles distribuídos no
Peru, Ceará, Piauí e Maranhão, a
maioria estiveram presentes no 6º
COMADELP para compartilhar com
a igreja mantenedora os avanços e
desafios da obra missionária em seus
locais de atuação.
A Deus toda a glória pela
realização de mais um congresso
e que tudo o que vimos e ouvimos
possa alavancar a chama missionária
no coração de todos.
Pr. Daniel Brasil
Secretário de Missões – AD Lago
da Pedra
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O SERTÃO ESTÁ FLORESCENDO
Houve um tempo, num passado não
muito distante, em que a região sertaneja
do Maranhão era conhecida no meio
cristão pela sua extrema aridez no que
diz respeito ao florescimento das igrejas
evangélicas. Muitas vezes quando um
pastor era transferido de alguma outra
região para uma igreja sertaneja dizia-se
que ele estava na prova e que dificilmente
conseguiria efetuar permuta para igrejas
que não fossem dessa região. Relatos de
pastores mais veteranos dão conta de
que muitos obreiros temiam muito ser
transferidos para o Sertão, pois sabiam
que pastorear uma igreja sertaneja era
sinônimo de sofrimento e privações.
Essa situação, porém, já mudou
bastante. Pela graça de Deus, a fonte da
água da vida tem jorrado abundantemente
nas terras sertanejas e o resultado disso é
que essa região, antes temida pela extrema
aridez espiritual, está paulatinamente se
transformando num fértil e vasto campo
onde a cada dia Deus faz crescer o seu
rebanho. Para a glória de Deus podemos
afirmar: o sertão está florescendo.
A Semadema está muito feliz diante
dessa transformação e se regozija em
Deus por está contribuindo para que todos
esses avanços estejam acontecendo.
De fato esta secretaria sempre olhou de
forma especial para a região sertaneja e,
assim, tem procurado atuar em parceria
com os pastores e igrejas sertanejas no
sentido de fomentar o crescimento do
Reino nessa região. A exemplo disso
cita-se o Projeto Pró-sertão, iniciativa da
Semadema que consiste num conjunto

de medidas e ações cuja principal meta é
alavancar a expansão da igreja de Cristo
em terras sertanejas.
Através do projeto Pró-Sertão e
em parceria com as igrejas locais esta
Secretaria tem empreendido uma série de
esforços como: realização de campanhas
evangelísticas, envio de missionários,
investimento na construção de templos
e, mais recentemente, a criação áreas
missionárias em regiões onde há pouca
presença de crentes. Os resultados dessas
ações têm sido muito promissores e, com
a graça de Deus, tudo isso redundará em
grandiosos e duradouros frutos para o
Reino de Cristo.
Isto é notável pelas decisões que
acontecem nesta região no último fim de
semana (19-21 setembro) em Mirador
durante o congresso regional de missões.
Foram 15 decisões durante o Congresso e
20 na semana anterior, resultado de uma
mobilização evangelística empreendida
pela própria Igreja. O surgimento de
obreiros sertanejos é outra prova do
que Deus tem feito na igreja sertaneja.

Durante o congresso regional de missões
em Mirador foi apresentada a equipe
de obreiros locais e viu-se uma boa
quantidade de obreiros originários da
própria região.
O envolvimento da igreja sertaneja
em grandes eventos como é o caso do
congresso da UMADES, Coordenado pelo
pastor Vilson (AD São João dos Patos), que
na última edição chegou agregar cerca de
600 inscritos e conseguiu levar para as ruas
na passeata de encerramento cerca de 2000
pessoas, tem contribuído para a integração
da igreja no sertão. Outro fator que
testifica este florescimento é a construção
de templos e casas pastorais com grande
requinte. Em visita ao extremo sul do
estado os Pastores Pedro Aldi Damasceno,
Francisco de Assis e Davi Borges
visitaram as igrejas de Alto Parnaíba e
Tasso Fragoso e perceberam de perto esta
nova realidade quando participaram da
inauguração da casa pastoral e templo da
igreja local, construções modernas e com
estruturas invejáveis.
Outro fator significativo que também
merece ser ressaltado é o apoio das
autoridades aos trabalhos da AD na
região. Durante nossa estada em Tasso
Fragoso almoçamos na casa do prefeito
e à noite contamos com a presença
de várias autoridades do município,
inclusive do prefeito e da primeira dama
do município. Somando tudo isso ao
grande desenvolvimento econômico de
boa parte daquela região, impulsionado
pela economia da soja, mais uma vez
podemos afirmar que para a Glória de
Deus o sertão está florescendo.
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5ª MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA E CRUZADA A
VITÓRIA DA CRUZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SANTA
INÊS RESULTA EM MAIS DE 500 VIDAS PARA CRISTO!
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Santa Inês, MA, realizou,
neste final de semana, dias 12, 13
e 14 de setembro, a 5ª Mobilização
Evangelística e Cruzada A Vitória da
Cruz, o maior evento de evangelização
da cidade. Em todas as suas edições,
este evento é antecedido por cem dias
de oração em todas as congregações
em favor da conversão de vidas a Cristo
Jesus - o principal objetivo do evento.
O evento Mobilização Evangelística
e Cruzada A Vitória da Cruz é uma
estratégia de evangelização de toda a
cidade, idealizada e coordenada pelo
pastor Rayfran Batista da Silva, líder
da AD em Santa Inês. O projeto teve
início no ano 1998, quando ainda servia
a Deus como pastor na área 15 em São
Luís, capital maranhense. Deste então,
o vento vem acontecendo em várias
cidades dentro e fora do Maranhão.
Aqui em Santa Inês, já ocorre desde
2010, ano em que o pastor Rayfran
Batista assumiu a liderança da igreja,
sendo esta, portanto, a quinta edição da
Mobilização na cidade. Durante todo o
evento a igreja veiculou em áudio uma
mensagem de conscientização sobre o
perigo das drogas.
A Assembleia de Deus, que tinha
como meta para esta quinta edição da
mobilização a realização de 3 mil cultos
em um só dia, realizou, para a glória de
Deus, através de todas estas equipes,
das 8 horas da manhã até às 16 horas de
domingo, 3.310 cultos, durante os quais
foram registrados 101 reconciliações e
290 decisões a Cristo Jesus!
O domingo foi o principal dia
do evento, pois foi contabilizada a
participação de aproximadamente

7 mil pessoas, sendo a maioria de
membros da igreja, organizados em
328 equipes e munidos com dezenas
de carros e outros equipamentos de
som, e que distribuíram mais de 80 mil
folhetos evangelísticos.Estas equipes
realizaram 3310 cultos evangelísticos
com duração de 30 minutos cada.
Assim, a palavra de Deus foi anunciada
em todas as ruas, travessas, alamedas,
avenidas e praças da cidade!
Após a realização dos cultos, a igreja
promoveu, a partir das 16 horas, uma
das maiores carreatas já realizadas
pela Assembleia de Deus na cidade.
A carreata reuniu várias centenas de
veículos particulares, além de trios
elétricos e carros de som, que saíram
da praça da rodoviária e percorreram
as principais avenidas da cidade
orando pelos moradores da cidade e
proclamando que a cidade de Santa
Inês é do Senhor Jesus!
No Domingo à noite, a partir das

19 horas, aconteceu o último culto do
evento, a cruzada A Vitória da Cruz,
e reuniu mais de 15 mil pessoas na
praça da rodoviária. No local, mais
56 pessoas aceitaram a Cristo Jesus
como Senhor e Salvador de suas
vidas, após ouvirem a ministração da
Palavra de Deus pelo pastor Eudoxio,
de Imperatriz-MA. Participaram do
evento os cantores Oséias de Paula e
Cícero Nogueira, além de cantores e
bandas locais que louvaram ao Senhor
com alegria!
Para a glória e louvor de nosso Deus,
o evento 5ª Mobilização Evangelística
e Cruzada A Vitória da Cruz, realizados
neste final de semana, resultou em 513
decisões a Cristo Jesus!
Vários
pastores,
líderes
da
Assembleia de Deus em várias cidades
do Estado, bem como de outros
ministério, também participaram
do evento acompanhados de suas
caravanas.

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

