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Editorial QUEM DEVE

FAZER MISSÕES

E na igreja que estava em
Antioquia havia alguns profetas
e doutores, a saber: Barnabé e
Simeão chamado Níger, e Lúcio,
cireneu, e Manaém, que fora criado
com Herodes o tetrarca, e Saulo. E,
servindo eles ao Senhor, e jejuando,
disse o Espírito Santo: Apartai-me a
Barnabé e a Saulo para a obra a que
os tenho chamado. Então, jejuando e
orando, e pondo sobre eles as mãos,
os despediram (Atos 13:1-3). A
Igreja de Antioquia da Síria estava
envolvida como comunidade local
na obra missionária. Os obreiros
são mencionados nominalmente
mostrando-nos o aspecto individual
da missão, enquanto que a expressão
“e pondo sobre eles as mãos” fala
dos vocacionados, Saulo e Barnabé;
a expressão “os despediram” fala
da ação coletiva da comunidade
cristã. O dever de fazer Missões é
da igreja local, que envia seus filhos
para esta causa nobre (Jo 20.21). A
responsabilidade da igreja local com
o Ide de Cristo foi dada à totalidade
de seus discípulo e espera-se que toda
a igreja esteja envolvida na missão
e não apenas um departamento.
Embora compreendamos que nem
todos têm um chamado especifico
para irem ao campo missionário,
todos têm um chamado para fazer
missões. A Bíblia nos ensina que a
responsabilidade primária da Igreja
é executar a Obra Missionária.
Essa responsabilidade é coletiva
e individual. Coletiva porque é a
Igreja como reunião ou assembleia
dos salvos; individual porque se
refere a cada crente como membro

integrante da Igreja e ainda a
responsabilidade missionária recai
sobre os vocacionados porque são
os chamados para irem ao campo.
A igreja local como agência por
excelência do reino de Deus na terra
precisa está comprometida com o
cumprimento do Ide universal de
Cristo, este fazer missionário tem
uma extensão muito Grande, ...todo
o mundo..., ...tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria
e até os confins da terra. A missão
da igreja local não é apenas sua
área de jurisdição, nós temos um
compromisso dado pelo Senhor
Jesus Cristo com toda criatura,
de toda tribo, e língua, e povo, e
nação (Mc 16.15; At 1.8; Ap 5.9).
A visão missionária é plantar igrejas
autóctones. Ou seja, que é oriundo
da terra onde se encontra, sem
resultar de imigração ou importação;
originário de um país ou lugar em
particular; nativo. A igreja autóctone
se caracteriza pelos aspectos:
autônomas, autossustentadas e auto
propagadoras. Autônomas quer dizer
que o ministério deve ser dirigido
pelos seus próprios líderes nativos.
Auto-sustentadas significa que o
sustento das igrejas locais deve vir
da congregação local, sem contar
com a ajuda estrangeira ou de fora.
Auto-propagadoras quer dizer que as
igrejas estabelecidas devem assumir
a responsabilidade de estender o
evangelho em meio ao seu próprio
povo. A partir do momento em que
é estabelecida uma igreja em uma
comunidade e ela se torna uma igreja
autóctone, se autodirige, se auto-

Pastor Francisco de Assis

sustenta e se autopropaga ele deixa de
ser uma carência missionária e passa
a ser um movimento missionário,
ou uma potência missionária.
Uma igreja é considerada igreja
com carência missionária quando
não dispõe de condições de por
si só desenvolver sua própria
evangelização. A partir do momento
que uma igreja pode desenvolver
sua própria evangelização ela passa
a ser um movimento ou potência
missionária. É um grande prejuízo
para o reino de Deus quando na
condição de potência missionária nos
pomos a pedir missionário. Esperase das igrejas que dispõem de um
bom número de crentes, obreiros, e
recursos que se disponham a alcançar
seus próprios focos de carência
missionárias e se irmanem no alcance
dos campos brancos. Muitas vezes o
nosso sentimentalismo humano tem
nos feito olhar apenas para o nosso
campo e temos ignorado o Ide nos
moldes que Cristo nos incumbiu.
Precisamos somar forças no sentido
de oramos, contribuirmos, enviar e
mobilizar. Precisamos investir em
projetos missionários que visem
alcançar pessoas e lugares não
alcançados pelo evangelho, pois este
é o alvo da obra missionária.
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SEMADEMA LANÇA OFICIALMENTE A
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2017
A Semadema, bem como toda a
Assembleia de Deus no estado do
Maranhão, já vivem a expectativa
da Mobilização Missionária 2017,
evento anual da Semadema em
que todas as igrejas ligadas à
Ceadema se mobilizam para um
dia inteiro de clamor missionário
e para a arrecadação da grande
oferta missionária dos envelopes
personalizados.
A grande maioria das igrejas
parceiras da Semadema neste projeto
já recebeu o seu KIT MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA 2017, novidade que
acreditamos trará um grande avanço
na nossa missão de aperfeiçoar e
expandir esse trabalho que tem sido
de fundamental importância para o
financiamento das ações missionárias
desenvolvidas por esta secretaria.
Cada kit é composto de material de
divulgação, carta da Mobilização,
demonstrativo resumido dos projetos
missionários da Semadema, boleto
bancário para recolhimento da
oferta, bem como os envelopes
personalizados.
O Pastor Francisco de Assis
lembra a todos que a nossa
Mobilização Missionária estadual
tem sido um grande diferencial
na obra missionária realizada
pela AD maranhense por meio da

Semadema, tendo se transformado
ao longo dos anos no principal
momento de intercessão missionária
das ADs ligadas à Ceadema e
também na mais importante fonte
de recursos financeiros destinados
à manutenção das nossas ações e
projetos missionários. Isto posto, a
Equipe Semadema conclama a todos
os pastores, promotores de missões,
líderes de missões das igrejas locais,
enfim todo o povo de Deus a mais
uma vez empenhar todos os esforços
para que a Mobilização Missionária
2017 se traduza em grande fonte de
bênçãos para a obra que o Senhor nos

confiou.
Não nos esqueçamos que a obra
missionária é um empreendimento
divino, sendo Ele mesmo o
idealizador, principal promotor e
maior interessado no seu sucesso.
Quanto a nós, somos apenas o canal
pelo qual o Senhor tem comunicado
e quer continuar comunicando
as suas Boas Novas de Salvação.
Aproveitemos, portanto, a ocasião da
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA
2017 para mais uma vez sermos
instrumentos de Deus para a salvação
dos perdidos e para a expansão e o
fortalecimento do Reino de Deus.
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AFASTASTE DE MIM A TRISTEZA E ME
CERCASTE DE ALEGRIA! (SALMO 30.11B)

Com o tema “Jesus me faz feliz”,
baseado no texto acima, a SEDAC
– Secretaria de Evangelização e
Discipulado de Pré-adolescentes e
Crianças de nossa CEADEMA está
trabalhando para a realização de
Escolas Bíblicas de Férias – EBF em
todo o estado do Maranhão.
No ano passado (2016), foram
realizadas 325 EBFs em 64 campos
de nossa convenção envolvendo o
trabalho de 2.782 voluntários. Assim,
50.320 crianças e pré-adolescentes
ouviram a pregação do evangelho e
3.588 aceitaram a Cristo como seu
salvador.
A meta deste ano (2017) é chegar
a 500 EBFs em pelo menos 200
campos, alcançando 70 mil crianças
e pré-adolescentes.
O desafio é grande, mas possível,
pois não é da vontade de nosso
Pai que está no céu que nenhum
pequenino se perca (Mateus 18.14).
Para isso a SEDAC vem realizando
treinamentos específicos em todas
as regiões de nosso estado, apoiada
por centenas de pastores que, além
de aderirem a esta estratégia de
evangelização também adquiriram

os 500 kits disponibilizados pela
SEDAC (3 histórias bíblicas, 3
músicas visualizadas, 3 versículos
visualizadas, 1 história missionária,
1 manual de professor e diretor, 1 CD
de mídia e 1 CD de músicas), e estão
mobilizando a igreja e treinando suas
equipes. Glória a Deus!
Além da EBF, a SEDAC também
tem trabalhado pela capacitação
de professores, evangelistas e
discipuladores de pré-adolescentes
e crianças. Só este ano a SEDAC
através de suas 13 equipes já realizou
69 TRIPEDs (Treinamento Intensivo
de Professores, Evangelistas e
Discipuladores de Pré-adolescentes
e Crianças), alcançando 2.412
vocacionados ao trabalho com
infanto-juvenis. A agenda de
TRIPEDs está aberta e a disposição

de todos campos.
Deus está operando em nosso meio!
Ele está usando a igreja maranhense
para levantar uma grande geração
que o adore, que o siga, que o ame
de todo o coração. E o exemplo
desta igreja, de nossa CEADEMA
já ultrapassou as fronteiras de nosso
estado e hoje serve como inspiração
para outras convenções Brasil a fora.
Convidamos você a fazer parte
deste grande projeto missionário,
deste projeto que é de Deus e para o
louvor do Seu nome.
Coordenadores: Pr. Antonio Jose
Teixeira Luz / Pr. Jackson Douglas
M. Pires / Pr. Paulo Portela – Sec.
Executiva: Miss. Suely Lima Chaves.
Zap: (99)98801-6056
Tel:
(99)98249-9898
E-mail:
sedacevangelizacao@gmail.com
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ENTREVISTA
A presente edição do Informativo Semadema entrevista o irmão Josean Veras, fundador
e coordenador do projeto CASA DE ORAÇÃO, iniciativa voltada para a construção de
templos em localidades carentes.
Informativo Semadema - Qual
o nome do projeto que o senhor
coordena e quando ele foi fundado?
Josean Veras - O projeto se chama
CASA DE ORAÇÃO e foi fundado
no começo do ano passado, quando
eu disse a um amigo: vamos fazer
uma igreja em um lugar pobre e sem
condições e entregá-la ao pastor do
local? Ele concordou e a partir daí
começamos a planejar. Depois falei
com o pastor Francisco de Assis e
ele nos indicou a região por onde
deveríamos começar.
Informativo Semadema - Quais
os objetivos principais deste projeto?
O nosso projeto tem como objetivo
construir templos em regiões
carentes onde a igreja local não tenha
condições de fazê-lo e funciona da
seguinte forma: fazemos uma igreja
toda por nossa conta, sem nenhum
gasto do pastor, a não ser naquilo
que nós pedimos a ele pra nos ajudar
com uma ou outra pessoa nos dias do
mutirão e só queremos que ele nos
receba e nos dê hospedagem.
Informativo Semadema - Quem
fundou e quem gere o projeto
atualmente?
Josean Veras – Fui eu que teve
a idéia, mas ninguém faz nada
sozinho. Somos um grupo de amigos
que sempre discutimos tudo juntos,
mas eu fico à frente. Marco as datas,
sempre em dias em que todos possam
ir e vejo com eles o que vamos
comprar e como vamos pagar e assim
por diante.
Informativo Semadema - Como
o projeto atua?
Josean Veras - O projeto atua
com a gente mesmo construindo,
isto é, um de nós é pedreiro o outro
é mecânico o outro é enfermeiro o
outro advogado e eu sou dentista.

Metemos a mão na massa mesmo,
fazemos nós mesmos. Um quebra
pedra o outro carregar tijolos e assim
vai.
Informativo Semadema - É
normal que um trabalho como este
gere despesas. Como é mantido este
projeto?
Josean Veras - Ele é mantido por
nós mesmos, fazemos o orçamento
do que vamos precisar, aí compramos
e dividimos com os que podem. Uns
ofertam mais outros menos, mas sem
parar.
Informativo Semadema - Quais
os critérios para ser beneficiado pelo
projeto?
Josean Veras = Os critérios são
muito simples. A igreja tem que ser
pobre e ter um terreno para onde
possamos construir. É necessário
ainda que a Convenção tenha algum
projeto missionário na região, para
poder mandar um missionário.
Uma vez pronto o templo, nós o
entregamos ao pastor da região e daí
não temos mais nada a ver com ela,
daí pra frente tudo fica a critério do
pastor e da Secretaria de Missões.
Informativo Semadema - Quais
os resultados a já alcançados pelo
projeto Casa de Oração?
Alguns resultados já foram

alcançados. Na igreja que estamos
fazendo agora não tinha crentes.
Hoje já são mais de 15, que já estão
podendo se congregar no templo, que
está coberto e e já dispões de energia
e piso bruto. Também doamos uma
caixa amplificada para fazer os
cultos, mas só vamos inaugurar com
todo o acabamento pronto, isto é:
púlpito, cadeiras, piso de cerâmica e
pintura.
Informativo Semadema - há algo
que não lhe foi perguntado e que
você gostaria de acrescentar?
Josean Veras - Sim. Nós fazemos
tudo isso porque entendemos que
não podemos passar nesta terra e
sair de mãos vazias. A outra coisa é
que muitos só pensam em enfeitar
suas grandes igrejas e se esquecem
dos pastores pequenos e do mais
importante: as almas. Graças a
Deus que fomos bem recebidos
pelo Chiquim (pastor Francisco)
que nos deu todo apoio moral e
incentivo. Queremos calejar nossas
mãos também na obra de Deus e não
somente mandar fazer ou pagar pra
fazer. Queremos suar e cansar fazendo
também, só assim sentiremos o que
sentem todos aqueles que têm que
fazer com as mãos, porque não têm
a quem a pedir nem a quem pagar
e nem como pagar. Rogamos a Deus
que nos cubra com sua misericórdia
e que esse sentimento nunca acabe.
Quero registrar aqui o nome dos
componentes deste projeto: JOSEAN
VERAS (Coroatá), EDEILSOM
(São Luis), GIANCLESIO (Santa
Tereza), RAIMUNDO MIRANDA
(Barreirinhas)
e
JOAYLTON
VERAS (Coroatá). Há ainda outros
amigos que também nos ajudam,
porém não citados.
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SEMADEMA EMPREENDE VIAGEM
MISSIONÁRIA À VENEZUELA
A Semadema, Secretaria de Missões
da AD no Maranhão, vem desenvolvendo
um trabalho relevante na Venezuela,
aproveitando a grande oportunidade
trazida pela grave crise financeira que
tem assolado aquele país. Há vários anos
que sentíamos um chamado de Deus
por atuarmos na Venezuela e obreiros
maranhenses já haviam até vistoriado a
terra, como o Pastor Walberto Magalhães,
Pastor Edson Bispo, dentre outros. A
AD em Bacabal, presidida pelo Pastor
Francisco Raposo foi quem primeiro
abraçou este chamado, estabelecendo
frentes de trabalho missionário em
solo venezuelano, trabalho este que
foi incorporado pela Semadema. Em
outubro do ano passado realizamos
na AD em Bacabal a CONSULTA
PRÓ VENEZUELA, com a presença
do Pastor José Munõz, um dos
presidentes nacionais da Assembléia
de Deus venezuelana e esta ação abriu
portas para a ampliação do trabalho
naquele país. Após a realização da
Consulta já foram enviadas várias
equipes de missionários e para a glória

de Deus temos hoje muitas equipes de
obreiros provenientes de várias igrejas
maranhenses atuando ali.
No final de abril e início de maio
esteve em solo venezuelano uma equipe
formada pelos pastores Francisco de
Assis, Secretário Executivo de Missões,
Luís Rios (AD vila Brasil), Pastor
Antônio Ferreira (AD Luís Domingues) e
o Pastor Raimundo Nonato Moraes (AD
Governador Nunes Freire). Juntamente
esta equipe viajaram ainda um casal
e uma jovem, todos missionários, que
foram para permanecer ali, somando
esforços com os demais missionários
brasileiros que ali se encontram. O
Pastor Pedro Aldi Damasceno, nosso
mui digno Presidente, que estava
previsto para ir não pode compor a
equipe por motivo de conflito de
agenda e o Pastor Walberto Magalhães,
que era o principal entusiasta da
viagem, também não pode viajar, por
problemas de saúde.
Na oportunidade a delegação
brasileira, liderada pelo Pastor Francisco
de Assis, participou de uma Convenção

da Assembléia de Deus naquele país,
especificamente na cidade de Eltigrito.
A viagem serviu para o fortalecimento
da parceria através de várias reuniões
e contato presencial com as lideranças
nacionais e o fechamento de parceria
para a realização de uma mega cruzada
evangelística em novembro, sob
responsabilidade dos pastores Antônio
Ferreira e Nonato Moraes. A viagem
nos trouxe o sentimento do quanto é
importante e necessária a supervisão do
campo no trabalho missionário.
Equipe SEMADEMA.

CONHECER MAIS PARA MELHOR ATENDER
SEMADEMA PREPARA AMPLA PESQUISA MISSIONÁRIA NO MARANHÃO
A Assembleia de Deus em Buriti
Corrente, liderada pelo Pastor Antonio
José Teixeira Luz, inaugurou, no dia 07
de novembro de 2016, o Restaurante
Missionário, localizado ao lado do
Templo Central daquele campo, no
Povoado Buriti Corrente, situado no Km
513 da BR 316, entre o Povoado Km 17
e a cidade de Caxias – MA.
“A
real
finalidade
deste
empreendimento é evangelizar, pois
todas as pessoas que entram, encontram
quadros, com textos da palavra de Deus,
e conseguir verbas para o sustento da
obra missionária no campo, gerar uma
renda para os que estão envolvidos
no projeto e ajudar a comunidade,

que nos fornece as galinhas caipira,
bodes,carneiros, peixes, veduras, frutas e
até boi já compramos, e isto tem tido a
aprovação da comunidade, e dos que tem
frequentado o Restaurante Missionário”
disse ao Informativo Semadema o Pastor
Antonio José, líder do Campo.
Com a ajuda da renda do Restaurante
Missionário a AD Buriti Corrente
conta hoje com o missionário Antonio
Carlos, que é sustentado pelo campo
com um salário e meio e o missionário
Wandrey, que está ligado à igreja
Assembleia de Deus campo AeroportoTeresina, que envia um salário mínimo
e nós complementamos com mais
meio salário. Temos ainda quatro

missionários locais, que trabalham
voluntariamente e aos quais ajudamos
na medida do possível.
O restaurante tem atendido muitas
pessoas que trafegam na BR 316 e pessoas
da localidade. Já recebemos caravanas de
Teresina, Caxias, Santa Inês, e hospedamos
a SEMADEMA, no segundo Encontro de
Promotores de Missões.
No Restaurante Missionário temos,
lanchonete, sorveteria e serviços de
conveniência. Deus tem abençoado e
cremos que, pela satisfação dos que tem
frequentado o Restaurante Missionário,
estamos no caminho certo e com a
aprovação do nosso Deus.
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VIAGEM MISSIONÁRIA AO CAMPO
DE MAMEDE-BARREIRINHAS–MA
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Presidente Dutra liderada pelo
Pr. Edmilson Farias, segue cumprindo
a Grande Comissão através do envio e
sustento de missionários em algumas
regiões do nosso Estado.
Recentemente, entre os dias 13 e 16
de abril, a SEMADEPD – Secretaria de
Missões da AD em Presidente Dutra,
empreendeu uma importante viagem
missionária para a região de Barreirinhas
(MA), especificamente ao campo de
Mamede, que está sob os cuidados
pastorais do Pr. Paulo André.
Com uma equipe composta de pastores e
obreiros, dentre eles o Pr. Edmilson Farias, Pr.
Antônio Jó, Anderson Cavalcante (Secretário
de Missões) e alguns promotores de missões, a
viagem teve por objetivo conhecer a realidade
e os desafios daquela região, além de realizar
trabalhos de evangelismo e distribuição de
exemplares da Bíblia Sagrada, Harpa Cristã
e outros donativos enviados pela igreja de
Presidente Dutra.
O campo de Mamede fica em uma

região muito carente e de difícil acesso. São
mais de 30 (trinta) povoados espalhados
pelo campo, e em grande parte deles não
há nenhum trabalho de evangelização em
andamento. Nos povoados onde já há um
trabalho implantado, é notória a falta de
estrutura, sendo que em alguns deles os
irmãos se congregam em barracos cobertos
de palha, sem paredes e com bancos feitos
de troncos de árvores, como é o caso do
Povoado Palmeira dos Bentos, no qual
a SEMADEPD mantém o Missionário
Elivagno Sousa e família desde o final do
ano passado.
Além da falta de estrutura e dos
poucos recursos, os missionários também
enfrentam duras batalhas espirituais
diariamente, com frequentes episódios de
possessão demoníaca, especialmente no
Povoado Giramundo que dista cerca de
4km do Pov. Palmeira dos Bentos, onde
já ocorreu de uma classe inteira de alunos
ficar possessa durante a aula na pequena
escola do povoado.
Não obstante as dificuldades, Deus tem

dado vitória ao seu povo naquele lugar.
Durante a viagem, a equipe SEMADEPD
percorreu diversos povoados (Passagem do
Gado, Cancela, Cabeceiras, Palmeira dos
Bentos, Giramundo, Andressa e outros) e em
todos eles constatou o poderoso agir de Deus,
comprovado através das muitas vidas que estão
sendo ganhas para Jesus em todo o campo.
Como parte das ações missionárias
direcionadas ao campo de Mamede, a
SEMADEPD adquiriu um terreno com
cerca de 400m² no Povoado Palmeira dos
Bentos, pelo valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), no qual será erguido o templo
da AD naquele povoado.
Durante a viagem, a SEMADEPD
produziu um documentário que pode ser
assistido em nossa página do Facebook,
acessando o link www.facebook.com/
semadepd - Oremos pelo campo de
Mamede, pelo Pr. Paulo André e família
e pelos missionários que estão lutando
bravamente naquela região. Pela redenção
dos povos! Anderson Cavalcante
Secretário de Missões - SEMADEPD

SEMADEMA REALIZA DOIS PRÉ-CONGRESSOS DE MISSÕES
Os dois Pré-Congressos de missões
realizados pela Semadema em duas
diferentes regiões do nosso estado
produziram resultados muito positivos,
redundando em avivamento missionário,
conscientização e muitas outras bênçãos
para os congressistas e igrejas participantes.
Realizados nas cidades de Nunes
Freire, na região do Gurupi, e Santa
Quitéria, na região do Baixo Parnaíba,
estes
PRÉ-CONGRESSOS
foram
um grande sucesso, traduzindo-se em
incontáveis bênçãos para as igrejas e
para todo o público participante. FAZE
ISSO E VIVERÁS: UM CHAMADO
À PRÁTICA MISSIONÁRIA, este é o
oportuno tema escolhido pela Semadema
para abordar nestes pré-Congressos bem
como nos demais trabalhos que compõem
a agenda da Semadema neste ano de 2017.
A escolha deste tema deu-se pelo fato de
entendermos ser urgente a necessidade
de traduzirmos em ações práticas todos
os conhecimentos adquiridos ao longo da
caminhada nas lides do evangelho.

Em ambos os eventos os participantes
experimentaram o forte agir de Deus em
suas vidas, renovando-os espiritualmente
e despertando-os para a importância e a
urgência da obra missionária.
As plenárias, todas ministradas por
pastores e missionários com experiência
na realização e/ou fomento do trabalho
missionário, têm apresentado um alto
grau de excelência e Deus tem usado
cada ministrante para orientar, capacitar,
despertar e avivar os participantes no que

diz respeito ao fazer missionário.
Além dos objetivos já citados, estes
Pré-Congresso
também
objetivam
mobilizar a igreja maranhense para o
grande CONGRESSO ESTADUAL DE
MISSÕES a ser realizado na Assembleia
de Deus da cidade de Timon, no período
de 03 a 05 de novembro, e temos a honra
de convidar-vos a tomar parte conosco em
mais este grande evento missionário que
certamente será uma grande benção.
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XIII FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
Assembleia de Deus em Juazeiro
do Norte-CE, pastorada pelo Pastor
Flávio Florentino, hospedou a 13º
edição do Fórum de Líderes de
Missões das Assembleias de Deus
no Nordeste, ocorrido nos dias 31 de
maio a 03 de junho abordando o tema:
“Conhecendo a terra, identificando as
dificuldades e potencialidades para a
posse da herança”, com base em Nm
6.8. Foram dias muito proveitosos,
onde a liderança da área de missões
da AD nordestina se reuniu mais uma
vez com o fim exclusivo de discutir os
rumos da ação missionária realizada
por esta igreja, buscando a expansão
e o aprimoramento do seu trabalho
missionário.
AAssembleia de Deus maranhense se
fez presente através da grande caravana
SEMADEMA, composta pelos pastores;
Francisco de Assis (Secretário Executivo
de Missões da Semadema); Pastor
Raimundo Francisco dos Santos (PastorPresidente da AD Lago da Pedra), Pastor
Jackson Douglas (Secretário Executivo

de Missões da AD São Luís), pastor
Daniel Matos (AD São Luís), pastor
Reginaldo Ribeiro, pastor Edivaldo
Ferreira, Missionária Suely Lima
(Secretária Executiva da Sedac), dentre
outros Pastores, Promotores de missões
e entusiastas da obra missionária.
A participação da Assembleia de
Deus maranhense mais uma vez
foi destaque no Fórum de Missões
do Nordeste. Além da importante
caravana, formada por alguns
dos mais destacados líderes de
missões da nossa convenção, e da
participação da missionária Suely

Lima, que apresentou os projetos
desenvolvidos pela Sedac na área
de evangelismo e discipulado de
pré-adolescentes e crianças, tivemos
a eleição do Pastor Francisco de
Assis Gonçalves de Araújo para a
Presidência do Fórum, sucedendo
o Pastor Eduardo Leandro Alves
(AD Paraíba), que passa a integrar o
quadro de conselheiros do Fórum.
A 14ª Edição do Fórum de Missões
do Nordeste será hospedada pela
Assembleia de Deus em Parnamirim,
Rio Grande do Norte, igreja com forte
tradição no trabalho missionário.

I CONGRESSO ESTADUAL DE INTERCESSÃO MISSIONÁRIA
Semadema realizará o primeiro Congresso de intercessão Missionária da AD
maranhense em parceria com a Assembleia de Deus em São Luis.
Em seu livro Intercessão Mundial
o missionário e missiólogo, Patrick
Johnstone, nos diz que “quando o homem
trabalha, o homem trabalha; porém
quando o homem ora, Deus trabalha”.
Olhando por esta ótica, e entendendo pela
Bíblia Sagrada que a obra missionária é
uma empreitada espiritual cujo sucesso
é totalmente dependente da ação divina,
a Semadema realizará na cidade de
Lima Campos, entre nos dias 04 a 06
de agosto próximo o I CONGRESSO
ESTADUAL DE INTERCESSÃO
MISSIONÁRIA, ocasião em que a AD
maranhense estará reunida com o objetivo

único de “rogar ao Senhor da Seara” para
que aja poderosamente em prol da Sua
obra, pois o Senhor mesmo nos alerta que
sem Ele nada podemos fazer.
Jorge Müller costumava dizer que
“um crente pode fazer mais em quatro
horas, depois de empregar uma em orar,
que cinco sem orar”, ou seja, precisamos
entender que para realizarmos a obra que
o Senhor nos tem chamado a fazer, não
há qualquer possibilidade de seremos
bem sucedidos se não orarmos, pois o
poder necessário à realização da obra da
evangelização está somente em Deus e é
somente através da oração que podemos

receber dEle este poder.
Conclamamos assim todos os
pastores, líderes de missões e a igreja
do Senhor em geral para participarem
conosco desse momento ímpar na
história da igreja maranhense, momento
este em que estaremos nos colocando
à disposição do Senhor para sermos
usados no cumprimento do Ide de
Cristo e buscando nEle mesmo o poder
necessário para que sejamos bem
sucedidos na realização da nossa missão
de levar a boa semente do evangelho
àqueles que estão vivendo sem Deus,
sem paz e sem salvação.
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