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Editorial
SERVOS QUE ESPERAM O
RETORNO BREVE DO SEU
SENHOR
“Quem é, pois, o servo fiel e
prudente a quem o Senhor constituiu
sobre a sua casa, para dar o sustento a
seu tempo? Bem-aventurado aquele
servo a quem o Senhor, quando vier,
achar servindo assim. Em verdade
vos digo que lhe confiará todos os
seus bens. Porém, se aquele servo for
mau e disser consigo: O meu senhor
tarde virá, e começar a espancar os
seus conservos, e a comer e a beber
com os ébrios, virá o senhor daquele
servo num dia em que não o espera,
e à hora em que ele não sabe, e
castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos
hipócritas. Ali haverá choro e ranger
de dentes”. Mt 24.45-51.
A parábola acima é uma feroz
denúncia acerca da falta de
motivação para fazer apenas o que
é certo, ao mesmo tempo que com
igual ferocidade expõe a causa
pela qual muitos se ocupam em
fazer exatamente o contrário do
desejo de seu Senhor.
Não é preciso descrer que Jesus
vai voltar, basta achar que ele
não virar logo, para se adquirir
comportamentos de servo mau. Por
que há tantos líderes demasiadamente
ocupados em espancar em nome da
correção, em agredir em nome da
disciplina? Por que eles têm tempo
para reuniões infindáveis, para comer,
beber e viajar com os ímpios e seus

Pr. Walberto Magalhães Sales.

interesses terrenais? Porque estão
possuídos da sensação de que há
muito tempo. Tempo até para errar e
depois concertar seus erros. Imaginam
que depois haverá um tempo para
edificar a igreja, alimentar o rebanho
do Senhor e alagar as fronteiras da
habitação, mas virá o Senhor mais
cedo do que os tais esperam, e os
julgará e eles receberão “a sorte dos
hipócritas” v.51, onde há choro e
ranger de dentes.
Porém se for um servo prudente,
há de considerar que o seu Senhor
poderá voltar mais cedo do que ele
mesmo (servo) espera, e isto, lhe
dará um senso de urgência em fazer
o que é certo em relação ao que o
seu Senhor designou. Não terá
tempo para brigas e contentas, pois,
precisa ganhar almas; não terá muito
tempo para festas de promoção

humana, pois aqueles a quem seu
Senhor quer salvar estão morrendo
do outro lado por falta de ajuda;
Não embelezará demasiadamente
o templo em competições com
outras administrações, pois sabe
que é ao Senhor que deve agradar;
nem mesmo ficará incomodado se
o ímpio mora em uma casa muito
melhor que a dele, pois sabe que
logo receberá uma no céu, preparada
pelo seu rico Senhor.
Um dos mais fortes obstáculos ao
fazer missionário na nossa época é o
egocentrismo pessoal e institucional
das igrejas, evidenciado no fato de
tantos administrarem os bens de Deus
como se fosse dele (administrador)
ou da igreja local, sem que esta tenha
qualquer responsabilidade de ir “por
todo o mundo e pregar o evangelho
a toda criatura”.
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SEMADEMA SE PREPARA PARA MAIS UM
ANO DE INTENSO TRABALHO MISSIONÁRIO
Faze isto e viverás (Lc 10.28)
A frase acima, proferida pelo Senhor
Jesus Cristo ao final da Parábola
do bom samaritano, é a expressão
exata do quanto a responsabilidade
de cumprirmos a nossa missão de
testemunhar das obras do Senhor é vital
para o sucesso da nossa caminhada
espiritual enquanto palmilharmos esta
terra. O “isto” presente na sentença
“faze isto e viverás” é o termo que
encerra o conteúdo dos dois grandes
mandamentos aludidos no versículo
anterior, acerca dos quais tanto o
interlocutor de Cristo, um doutor
da Lei, quanto o próprio Salvador
ratificam como sendo os requisitos
cruciais exigidos por Deus daqueles
que querem herdar a Salvação. Pela
forma como Cristo se expressa fica
claro que amar a Deus de todo o
nosso coração, de toda a nossa alma,
de todas as nossas forças, e de todo o
nosso entendimento, ou seja, sermos
capazes de empreendermos todas as
nossas potencialidades físicas, mentais
e espirituais para a promoção dos
interesses do Reino de Deus na terra

é uma atitude imprescindível para
que possamos conquistar o direito de
vivermos eternamente com Ele. Isso
é muita coisa, mas não é tudo. Além
da necessidade de amarmos a Deus
(responsabilidade vertical, direcionada
para Deus), a conquista da vida eterna
com Ele pressupõe a necessidade de
amarmos as pessoas (responsabilidade
horizontal), ou seja, Deus condiciona
o dom da vida eterna à forma como
nos relacionamos com as pessoas que
nos cercam, com as quais convivemos
diariamente, perfeitamente designadas
no texto pela palavra “próximo”.
Assim sendo, não há qualquer
possibilidade de conquistarmos o céu
se não procuramos conquistar a terra
(as pessoas perdidas) para o céu. É
impossível logramos êxito em trilhar o
santo Caminho vertical que nos conduz
às delícias indizíveis do Céu de Glórias
sem nos atermos à nossa inescapável
responsabilidade de percorrermos os
poeirentos, esburacados trabalhosos
e desafiadores caminhos que nos
conduzem aos perdidos deste
mundo. Champlin resume assim esse
entendimento: “Deus requer que lhe
rendamos a vontade, para que seu

poder transformador opere em nós. Se
não houver sua operação, não serão
produzidas obras; e, se assim suceder,
não haverá salvação sob hipótese
alguma”.
Com isto em mente a Semadema
escolheu adotar como tema das
suas ações missionárias a serem
desenvolvidas no ano de 2017 a divisa:
“Faze isto e viverás” (Lc 10.28).
Pretendemos, assim, continuar nossa
caminhada de lutas em favor dos
interesses do Reino de Cristo na
terra, pondo à Sua disposição todas
as nossas forças, recursos, talentos e
sonhos, e esperando que Ele continue
sendo gracioso em nos usar para
que a cada dia do novo ano mais e
mais pessoas sejam convencidas
e se sintam motivadas a trocar as
intempéries do caminho deserto pelo
conforto e segurança da estalagem
provida pelo Salvador; a trocarem
as dores causadas pelos assaltos
do Ladrão pela cura oferecida pelo
Médico dos médicos. Ficaremos
sobremodo felizes se pudermos
contar com sua preciosa colaboração
e companheirismo nesta santa
empreitada.
Pr. Mateus Jucar
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SEMADEMA CRIA DUAS
NOVAS ÁREAS MISSIONÁRIAS
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão –
Semadema – cumprindo sua missão de
promover o avanço e fortalecimento
do Reino de Deus principalmente nos
lugares mais carentes da presença da
igreja, tomou a iniciativa de criar mais
duas áreas missionárias, desta vez
na região do litoral e ilhas costeiras
do litoral leste do nosso estado,
região essa cuja evangelização ainda
representa um grande desafio para a
igreja maranhense.
Uma dessas novas frentes de
trabalho missionário da Semadema
é a Área Missionária Santa Clara,
sediada no povoado de mesmo nome,
no município de Tutoia. Nessa área já
foi inclusive empossado o Missionário
Reginaldo Barbosa, da AD em Timon,
missionário cedido pelo campo
de Olho D’água de Lapela, que já
está atuando na área desde o dia 13
de outubro passado. A outra área
missionária fica localizada nas Ilhas
Canárias, município de Araioses.
Nesta o trabalho missionário está a

Pr João da Cruz empossando o missionário Jailson Borges na área missionária Santa Clara

cargo do missionário Jailson Borges
Moreira, cujo envio e sustento é fruto
de parceria entre a AD em Bom Viver
e a Semadema.
A
Semadema
agradece
a
compreensão e colaboração dos
pastores e igrejas que contribuíram
para que a criação dessas duas
novas áreas missionárias se tornasse
possível, quer cedendo parte de seus
campos para a criação das mesmas,
quer contribuindo para o envio e
sustento dos missionários designados

para nelas atuarem. Ressaltamos que
grandes têm sido os avanços do Reino
de Deus nas outras áreas missionárias
antes estabelecidas e conclamamos
a todos a continuarem orando em
contribuindo para que o Senhor opere
poderosamente nessas novas áreas
missionárias e que, assim, muitas
vidas venham a conhecer a cristo
através do trabalho das famílias de
missionários estabelecidas nessas
novas frentes de trabalho.
Equipe Semadema.

PROMIFE 2016
A AD em Lago da Pedra, liderada
pelo Pr. Raimundo Francisco dos
Santos, promoveu de 02 de janeiro
a 01 de fevereiro de 2016 a 13ª
edição do Projeto Missões de Férias
(PROMIFE), tradicional curso de
formação teológica com ênfase em
Missiologia ofertado em regime de
internato, que ocorre todos os anos na
AD Lago da Pedra e em várias igrejas
parceiras. A 13ª edição do PROMIFE
continua no mês de julho com a
realização do curso nos núcleos da AD
em Junco do Maranhão, liderada pelo
pastor Isaías e na AD em Dom Pedro,

liderada pelo pastor Raimundo Nonato
Santos Sales.
Vale ressaltar que o Cefomta – Centro
de formação Missiológica, Teológica
e Técnicas Associadas, instituição que
promove o PROMIFE, teve seus dados
legais e cursos ofertados submetidos
ao Plenário da nossa Magna Ceadema
por ocasião da 74ª AGO realizada na
Cidade de Chapadinha, ocasião em
que foi reconhecido e referendado,
tendo inclusive os seus cursos aceitos
pela Comissão de Ingresso ao Santo
Ministério Pastoral da Ceadema como
certificação da formação teológica do

candidato.
A metodologia empregada bem
como a política de preços acessíveis e o
compromisso com a causa missionária
têm feito do PROMIFE uma grande
bênção de Deus para muitas igrejas
e para muitos jovens, que têm sido
impactados pelo poder de Deus e
despertados para a causa missionária.
Qualquer pastor que desejar levar
o PROMIFE à sua igreja ou enviar
jovens para estudarem em um dos
nossos núcleos pode entrar em contado
com a Direção do Cefomta para discutir
os trâmites necessários.
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CRUZADA O MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO
Batalha espiritual e bons resultados marcam a edição 2016 da Cruzada
Evangelística O Maranhão aos Pés de Cristo.

A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão
– Semadema- realizou entre os
dias 18 e 20 de novembro a edição
2016 da Mobilização Evangelística
O Maranhão aos Pés de Cristo.
Cumprindo o seu objetivo de promover
o Reino de Deus em lugares com
baixos índices de presença evangélica
disponibilizando estrutura logística e
equipes especializadas em trabalho
evangelísticos nesses contextos, esta
edição 2016 a Cruzada foi realizada
nas áreas missionárias de Quilombo,
Pau Ferrado, Poço Feliz e Alto Fogoso,
além do campo de Barão de Grajaú.
Em todos esses lugares a Semadema
contou com a valiosa participação
de várias equipes formadas por
missionários de Timon, liderados pelo
Pastor João da Cruz, de Lago da Pedra,
liderados pelo Pastor Antonio Filho, de
Faísa, liderados pelo Pastor Francisco
Carneiro, dentre outros, e com
excelentes estruturas de som, palco
e bandas musicais disponibilizadas
pelo pastor Fernando Machado (AD
Pastos Bons) e Pastor Ozias Camelo
(AD em Pio XII). Ressaltamos a

participação da AD em Bacabal, cuja
equipe liderada pelo Pastor Acromires
Matos e Pastor George muito se
esforçou na organização da cruzada
em Alto Fogoso. Com uma dedicação
admirável as equipes se esforçaram
na evangelização pessoal, marca
registrada da Cruzada O Maranhão aos
pés de Cristo.
Cooperaram pregando a Palavra
nessas cruzadas o Missionário Andrade
Siqueira (AD em Faísa), Pastor Silvio
Andrade (AD em Esperantinópolis),
Pastor Ozias Camelo (AD em Pio
XII), Diácono Cleiton Queiroz (AD
em Timon) e o Missionário Gladstone

Santos (AD em Dom Pedro). O pastor
Raimundo Francisco dos Santos, líder
da AD em Lago da Pedra e membro
do Conselho Consultivo da Nossa
Convenção, esteve presente em nossas
cruzadas, abrilhantando o trabalho e
dando sua valiosa contribuição.
A cooperação das igrejas locais
tanto nas áreas missionárias quanto
em Barão de Grajaú foi decisiva
para o sucesso desta edição 2016
da Cruzada O Maranhão aos pés de
Cristo. Além do evangelismo pessoal
foram realizados pela graça de Deus
cinco Cruzadas, que apesar da visível
oposição diabólica, o senhor nos deu
vitória.
Para a Glória de Deus houve
decisões em todos os locais onde
foi realizada esta edição 2016 da
Cruzada O Maranhão aos pés de
Cristo. No total nós oramos por 192
vidas que confessaram a Cristo como
Senhor e Salvador da sua vida. Ao
ver o olhar esperançoso das pessoas
e contemplarmos os pecadores
rendendo-se a Cristo pudemos
constatar na prática o tema de uma
matéria do Informativo Semadema que
dizia: “O Sertão está florescendo”.

Pr. Francisco Carneiro em atividade de evangelismo pessoal
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PLANO SALVADOR
A Igreja Evangélica Assembleia
de Deus está caminhando para
comemorar 80 anos de atividades
na cidade de Bacabal. É grande o
entusiasmo de todos os membros
e congregados que têm ajudado a
construir essa linda história.
A evangelização é o maior legado
da igreja Assembleia de Deus em
Bacabal, desde a sua fundação em 15
de novembro de 1937. Dentre tantos
trabalhos visando o engrandecimento
do reino de Deus, temos o Plano
Salvador, visão dada por Deus ao
Pastor Raposo, aos demais obreiros
e à amada igreja em janeiro de 1996.
O Plano Salvador foi oficialmente
instituído no dia 27 de janeiro de 1996,
no bairro Juçaral, onde aconteceu uma
grande cruzada evangelística. Desde
esse dia, o Plano Salvador acontece
mensalmente, são quase 21 anos de
plena atividade buscando ganhar almas
para o reino de Cristo Jesus.
Durantes esse período milhares
de pessoas já aceitaram a Jesus
como Salvador e outras tantas já
foram beneficiadas com as ações
sociais realizadas pelo projeto Plano
Salvador. Desde a sua instituição, a
igreja vem atuando para realizar esse
projeto em duas frentes: a espiritual
(edificação, comunhão, integração
e evangelização) e a social (doação
de cestas básicas e outros donativos,

assistência médica e jurídica).
No início, o trabalho era realizado
um uma congregação da igreja a cada
mês do ano, envolvendo todos os
departamentos, entretanto, hoje, com o
crescimento da obra do Senhor Jesus,
o trabalho é realizado simultaneamente
em quatro diferentes congregações
a cada mês, através dos setores que
compreendem o agrupamento de três
áreas de trabalho e suas respectivas
congregações, tendo a participação dos
departamentos de EBD, Mocidade,
Crianças, Círculo de Oração, dos
grupos de evangelismo e todo corpo de

Cristo.
A visão do Plano Salvador se
expandiu e atualmente temos a
seguinte programação: terça feira culto realizado pelo departamento
da EBD em quatro congregações
simultaneamente; sexta feira – culto
pelos departamentos do Circulo
de Oração, Mocidade e Crianças
em quatro congregações de forma
simultânea, e no sábado a culminância
desse projeto, também realizado em
quatro diferentes congregações, com
manhã de consagração, evangelização
e obra social no período da tarde e o
grande culto evangelístico no período
da noite.
São quase 21 anos de conquista
de almas, trabalho que acontece
ininterruptamente todos os meses
e a igreja não se cansa de fazê-lo.
Um verdadeiro milagre de Deus e
uma visão extraordinária revelada
por Cristo à sua igreja. Não temos
dúvida que o crescimento da igreja
em Bacabal, muito se deve ao Projeto
Plano Salvador, um projeto de Deus
para a sua vida.
Pr. Antonio Valbert Alves Silva

DESTAQUE
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DESDOBRAMENTOS DA CONSULTA
MISSIONÁRIA PRÓ-VENEZUELA

Distribuição de cestas básicas doadas pela AD em Paulo Ramos aos irmãos venezuelanos.
A Semadema –Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus
no Maranhão realizou, por ocasião
da Conferência Missionária ocorrida
na cidade de Bacabal, uma Consulta
Missionária Pró-Venezuela. Na ocasião
esteve presente o Pastor Humberto
José Muñoz, presidente de uma
convenção regional da Assembleia
de Deus naquele país. Durante a
consulta, na qual se fizeram presentes

várias lideranças da AD maranhense
envolvidas no trabalho missionário,
o pastor Muñoz apresentou dados
relativos ao andamento do trabalho
de Deus naquele país, ressaltando
as grandes dificuldades que a igreja
de Cristo tem enfrentado ali em
decorrência da grave crise financeira
que tem assolado aquela nação
vizinha. O Pastor Muñoz ressaltou
ainda que, mesmo o Maranhão estando

entre os estados mais pobres da nossa
federação, muito a igreja maranhense
pode fazer para socorrer o povo de
Deus na Venezuela, tanto enviando
obreiros como sustentando obreiros
nativos ou auxiliando financeiramente
para a construção de templos e casas
pastorais ou mesmo doando alimentos
e outros bens de consumo pessoal.
A AD maranhense não perdeu
a oportunidade e mais uma vez
demonstrou sua vocação missionária.
Algumas parcerias foram firmadas
para o envio de missionários, para
sustento de missionários nativos,
para construção de templos e reforma
de um seminário teológico e para a
doação de alimentos.
Ciente de que, como bem falou
o Pr. Muñoz, esse é um momento
proporcionado por Deus para a igreja
maranhense investir no trabalho do
Senhor na Venezuela, a Semadema
trabalha agora no sentido de aprofundar
e ampliar as parcerias já firmadas e
buscar outras igrejas dispostas a ouvir o
clamor do povo venezuelano e enviarPr. Humberto Muñoz ministrando na Consulta missionária pró Venezuelac em Bacabal. lhes o socorro espiritual e social.
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INFORMATIVO MISSIONÁRIO
....... MISSÃO ÁFRICA........
“ E desta maneira me esforcei
por anunciar o evangelho, não onde
Cristo houvera sido nomeado, para
não edificar sobre fundamento
alheio.”Rm 15.20
Nobre pastor,
Pedro Aldi e
Pr. Francisco de Assis a paz do
SENHOR!
Sentimo-nos honrados por Deus
proporcionar o nosso retorno para
o campo missionário mais uma vez.
Damos toda honra, glória e louvor ao
nosso Senhor Jesus, o dono da Obra.
Fizemos excelente viagem e
chegamos em paz, graças aos
cuidados do Senhor. Muito nos
alegramos em encontrar a obra de
Deus e a casa em ordem e pela boa
recepção por parte da igreja e da
comunidade em geral.
A escola dominical pela manhã,
continua tendo grande freqüência
umas 75 crianças e adolescentes,
graças a Deus.
O órgão que fornecia a merenda
escolar para Guiné Bissau e pelo
qual também o nosso jardim de
infância era contemplado cortou o
convênio com este país; mas, mesmo

assim continuamos a oferecer uma
alimentação básica (almoço) para os
alunos, através da cooperação dos
irmãos do Brasil. A primeira classe
também está funcionando a contento.
Compramos
três
máquinas
SINGER para darmos continuidade
ao projeto de corte e costura, através
do qual algumas mulheres têm
sido habilitadas profissionalmente
neste ramo. Realizamos, também,
a aquisição de tecidos, linhas,

elástico, agulhas e aviamentos em
geral. O instrutor é um alfaiate local
profissional, que pagamos por hora
aula.
Trouxemos um medidor de
pressão, novo, do Brasil e tivemos
que abastecer a farmacinha para
podermos atender a demanda na
saúde básica.
Temos um projeto de passar filme
evangélicos no kriolo, assim que
funciona, emprestamos o Tablet e a
pessoa leva para casa e assiste com
a família e alguns vizinhos; foi mais
uma estratégia que encontramos para
a palavra de Deus ser difundida.
Rogamos as vossas orações, pois
elas tem sido de grande valor para
o nosso bom desempenho nessa
obra. Sabemos que nada disso seria
possível se nós não reconhecêssemos
a nossa dependência no DEUS
TODO
PODEROSO.
Oramos
continuamente por você, sua saúde,
família, Ministérios ,etc. Os desafios
continuam.
Em Cristo,
Pastor Esequias e missionária
Pr Ezequias e Missionária Marcia com monitores e alunos do projeto PEPE Márcia.
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