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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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MATÉRIA DE CAPA

PROMIFE
Projeto Missões de Férias 2011

NOSSA VISÃO
O Promife (Projeto Missões de Férias)
visa despertar a vocação missionária no
coração da Igreja, oferecendo-lhes cursos
em missões nos níveis básico, médio e
bacharel, com experiência de campo no
Maranhão (para os alunos do básico), em
outro Estado do Nordeste (para os alunos
do médio) e Transcultural (para os alunos do
bacharel), capacitando-os para os desafios
do Projeto Missões de Férias, para o
trabalho em suas igrejas de origem, bem
como para auxiliar as igrejas com baixo
índice de evangélicos, despertando jovens
para a obra de Deus nas igrejas hospedeiras.
Recebemos jovens do Maranhão e de outros
Estados, sempre recomendados pelos seus
pastores. O desafio é “doe suas férias para
Cristo”. Nosso lema é: “faça de suas férias
uma benção para muitas vidas”.
NOSSO DESAFIO PARA 2011
•Despertar a visão e a vocação missionária
no coração das igrejas que recebem as

equipes do PROMIFE;
•Treinar em Lago da Pedra 160 alunos nos
cursos, básico (80), médio (40) e bacharel
(40) em missiologia, em Janeiro de 2011;
•Enviar 80 alunos do curso básico para fazer
estágio prático no Sertão Maranhense e
baixo Parnaíba;
•Enviar 40 alunos do curso médio para fazer
estágio prático na Região de Oeiras, Piauí;
•Enviar 40 alunos da 1ª etapa do curso
bacharel para fazer estágio prático nas
aldeias indígenas no Maranhão;
•Criar duas turmas PROMIFE no nível
básico no mês de Julho de 2011, uma na
cidade de Junco do Maranhão com 50 alunos
e outra em Duque Barcelar com 50 alunos;
•Evangelização de 100.000 (cem mil)
pessoas com literaturas;
•Realizar 1.000 (hum mil) cultos familiares;
•Ganhar 2.000 (duas mil) almas durante o
treinamento prático (quinze dias);
•Alcançar 30.000 (trinta mil) pessoas com
evangelismo pessoal.

INSTITUIÇÃO QUE
MINISTRA O PROMIFE
CEFOMTA - Centro de Formação
Missiológica e Técnicas Associadas.
SEDE: Lago da Pedra, MA.
DIRETOR GERAL:
Pr. Francisco de Assis Gonçalves de Araújo.
DIRETOR PEDAGÓGICO:
Prof. Raimundo Damasceno dos Santos.
No verso dos certificados constam
carga horária completa e o nome de todos os
professores, além das assinaturas da
diretoria.

A DINÂMICA DA OBRA MISSIONÁRIA NO MARANHÃO
A SEMADEMA (Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão), com o
slogan “O Maranhão cumprindo o Ide de
Cristo” e com a visão de desenvolver a obra
missionária nos seus múltiplos aspectos, vem
somando esforços junto às igrejas, acompanhando, apoiando incentivando e respaldando o trabalho missionário feito pelas as
igrejas, com o intuito de canalizar recursos e
ações para a evangelização dos vários focos

expediente

de carência missionária no Maranhão, bem
como a ampliação dos trabalhos transculturais existentes e a abertura de novos
trabalhos. Louvamos a Deus pelo momento
que vivemos, apesar dos enormes desafios
que nos confrontam, pois vislumbramos o
mover de Deus na dinâmica do atual
momento da obra missionária no Maranhão.
Isso é fruto de uma junção de fatores como o
trabalho feito pelos pioneiros da obra
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missionária em nosso estado, o empenho e
visão que Deus colocou no coração de vários
dos nossos pastores que tem investido
missões o trabalho e apoio que nossa
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RELATOS MISSIONÁRIOS

IGREJA AD EM TURIAÇÚ (PR. OGENIAS)
Amados, a Paz do Senhor
Por graça e bondade de Deus a Igreja AD
em Turiaçú tem abraçado a Obra Missionária
no Maranhão e tem se constituído numa
parceira ativa com a nossa SEMADEMA, que
vive uma nova fase sob os cuidados
administrativos de nosso companheiro Pr.
Francisco de Assis Gonçalves de Araújo, cuja
vida tem sido devotada ao trabalho
missionário sob a ótica da Visão do Reino,
posição que tem nos aproximado bastante.
Em 2009, fechamos com 10 missionários
no Campo de Trabalho e em 2010, já
enviamos 04 missionários
Atualmente, estamos com 14 missionários no Campo de Trabalho. A seguir, quadro
discriminatório do envio dos 04 últimos
(2010):

01 para o Povoado Porto Alegre, Campo
de Viola, cidade de São Domingos, sob os
cuidados pastorais do Pr. Magalhães;
01 para o Povoado de Feitoria, município
de Parnarama, sob os cuidados pastorais do
Pr. Josenílson.
02 (Um casal) para Mirador.
Sabemos que a Obra de Deus demanda
mais, muito mais. E estamos orando a Deus
para que desperte mais jovens e casais
vocacionados para esta grande Obra, para
que sejam treinados e enviados.
Estamos fazendo a nossa parte, mas
queremos produzir mais, enviar mais
missionários. Orem por nós.
Pr. Ogenias,
Presidente da AD em Turiaçú – MA.

RELATOS MISSIONÁRIOS
ENTREVISTA COM PR WALBERTO MAGALHÃES,
SECRETÁRIO DE MISSÕES CAMPO TIRIRICAL-SÃO LUIS
(Equipe SEMADEMA) Qual a visão
missionária da secretaria de
missão da igreja local?
(Pr. Walberto Magalhães) Contribuir
com a expansão do Reino de Deus sobre a
terra priorizando as pessoas e lugares não
alcançados, atuando prioritariamente na
plantação de igrejas.
Quantos missionários a secretaria
de missões da igreja local mantém
atualmente?
15 missionários são mantidos atualmente.
Onde atuam esses missioná-rios?
Ronilson e Raquel - Bairro do Campo, Barão
de Grajaú; Braz e Lucilene -Manga do
Maranhão, Barão de Grajaú; Soalen e Ilza
Carla - Jatobá dos Noletos, São João dos
Patos; Gilsimar Ramalho, Feitoria Parnarama; Henrique e Almerinda Abaixadinho, Presidente Médice; Elivan e
Danielle - Rodagem; Luis Fernando e Mírian Caraíbas do Norte; Samuel e Vanda Varzinha, Campo de Orozimbo, Paraibano.
Quais atividades missionárias a
igreja desenvolve além do envio de
missionários?

Construção de templo e casas pastorais,
ação social e evangelismo de impacto, além
de todo o trabalho definido com estratégia
apropriada para o desenvolvimento da
região especifica.
Quais as perspectivas missionárias
da igreja local?
Ajudar a evangelizar o Maranhão, sem
esquecer-se de contribuir com a mesma
tarefa no Brasil e no mundo. Planejamento
específico a culto prazo continuar enviando
missionários para o interior do Maranhão e
um para o Peru.
Qual o tempo de atuação efetiva da
Secretaria de Missões da AD
Tirirical?
A A.D. em Tirirical já faz missões desde os
seus primórdios, inclusive já atuou no
continente africano, mantendo missionário e
estabelecendo trabalhos. Mas houve um
período de paralisação destas atividades e a
nova fase só começou em 2006 já com o
atual secretário.
Neste período, quais os resultados
práticos (congregações abertas, nº
de decisões, templos construídos,

casas pastorais construídas)?
Não costumamos trabalhar com estatísticas
numéricas, exatamente para não ser tentado
a reduzir o trabalho a produção de números
e porque em missões nunca se faz nada
sozinho. Mas fornecerei alguns números:
Abrimos 18 trabalhos (Congregações ou
pontos fixos de pregação) onde não havia.
Fizemos funcionar 5 que estavam parados há
muito tempo. Construímos 6 templos e 3
casas pastorais, tendo hoje 4 construções em
andamentos.
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RELATOS MISSIONÁRIOS
ENTREVISTA COM EQUIPE DA MISSÃO EM TIMON – MA.
Qual a visão missionária da
secretaria de missão da igreja
local?
É a visão que Jesus passou pela a sua igreja,
contida na palavra de Deus, pregar o
evangelho simultaneamente de Jerusalém
aos confins da terra, em resumo buscar
almas aonde quer que elas estejam. Perto ou
longe.
Quantos missionários a secretaria
de missões da igreja local mantêm
atualmente?

30 missionários
Onde atuam esses missionários?
06 (seis) na igreja local (sede); 02(dois) no
Piauí (Cocal da Estação e Cabeceiras);
08(oito) no Maranhão: (1 Eugênio Barros, 1
Buriti Cortado, 1 Senador Alexandre Costa,
1 Duque Bacelar, 3 Santa Inês, 1 Parnarama)
10 missionários em Cuba (Timon e Santa
Catarina); 01 casal no Paraguai; 01 casal no
Peru; 01 casal em Portugal; 03 missionários
Em Guiné-Bissau
Quais atividades missionárias a

igreja desenvolve, além do envio
de missionários?
Temos um grupo de missionários voluntários
(campanha CERVI). Cultos missionários
(conscientização da igreja). Seis missionários
evangelizando de casa em casa durante a
semana. Semana missionária, 4 vez por ano.
Quais as perspectivas missionárias
da igreja local?
Expandir o trabalho, conscientizar a igreja e
capacitar mais irmãos que tem a chamada
missionária e avançar cada vez mais

INVESTIMENTO DOS RECURSOS DA MOBILIZAÇÃO 04 DE JULHO DE 2010
A SEMADEMA (Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão),
realizou em 04 de julho a 1ª Mobilização
Missionária do Maranhão com um dia de
clamor missionário e um culto com a
arrecadação de uma oferta missionária. E

agora começamos a investir os recursos na
admissão de missionários, já prevendo que
vamos admitir cerca de 13 missionários e
investir alguma quantia considerável na
ampliação de nossos trabalhos
transculturais, pesquisas missionárias e

algumas ajudas a campos missionários.
Todos estes investimentos foram acordados
junto ao Conselho de Missões e agora estão
sendo aplicados. Conheça agora onde está
sendo investida sua contribuição:

NOVOS MISSIONÁRIOS
SEMADEMA ADOTA NOVOS MISSIONARIOS
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PESQUISA DE CAMPO
PRINCIPAIS DESTAQUES DA PESQUISA SEPAL ENCOMENDADA PELA SEMADEMA
A SEMADEMA (Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão)
encomendou junto a SEPAL pesquisa
especifica do Estado do Maranhão, que
revelou a situação dos 217 municípios,
enfocando o perfil religioso das cidades e
regiões. Uma pesquisa cientifica é de capital
importância para o diagnóstico dos
principais focos de necessidades

evangelísticas do nosso Estado e para a
elaboração de projetos evangelísticos
missionários. A pesquisa está à disposição
dos pastores e igrejas de nossa Convenção
para a elaboração de estratégias para o
trabalho missionário da igreja local. A
pesquisa aponta alguns desafios dignos de
destaques, tais como:
Várias cidades com grande número de

não evangélicos, bloco no qual estão inclusos
os desviados, como é o caso de Governador
Archer, que tem 5,35% de evangélicos, e
17,04% de não evangélicos, e Raposa, que
embora o número o de evangélicos seja
expressivo, 17,14%, os sem religião chega a
quase 24,91%, em números absolutos da
população;

AGENDA SEMADEMA 2011
04 a 07 de maio - Fórum de Missões do Nordeste em São Luis (parceria entre a SEMADEMA e a SEMADESL), com
delegações de todos os Estados do Nordeste e de vários outros da Federação;
03 de julho – SEMADEMA realizará 2ª Mobilização Missionária do Maranhão. Reserve esta data;
11 a 13 de novembro – SEMADEMA, em parceria com AD Timom, realizará Congresso estadual de missões?
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ENTREVISTA
“Pr. Jackson Douglas, secretário executivo da SEMADESL,
compartilha visão e atividades missionárias”.

O que significa ser o titular da
Secretaria de Missões da AD em
São Luís, é mais responsabilidade
ou mais privilégio?
Em primeiro lugar devo afirmar que está
Secretário de Missões é simplesmente o
cumprimento da promessa do Senhor na
minha vida, feita há dezoito anos. Dessa
forma, entendo ser um grande privilégio
poder servi-Lo desenvolvendo atividades
missionárias, ainda que saiba que não
existem privilégios sem grandes
responsabilidades.
Num sentido mais amplo, qual
seria um grande desafio à obra
missionária?
Com certeza a evangelização dos países
dominados pelo islamismo, conhecidos
como Janela 10/40 e 20/40; esta é uma faixa
de terra que compreende vários países com
conjuntura cultural, lingüística e cosmovisão
diversificada, e, finalmente, dominada pelo
islamismo.
E num sentido mais específico?
Neste caso destaco a necessidade de
preparação de missionários transculturais e a
formação de lingüistas para tradução de
Bíblias para os idiomas que não possuem
nenhuma porção bíblica traduzida.
Acrescento a tudo isso, a necessidade de
maior conscientização (visão, compaixão e
ação) e comprometimento da igreja atual
com os valores e a essência da obra
missionária.
Fale sobre a nova dinâmica da AD
em São Luís relacionada às
Missões, implementada já em
2010.
O pastor titular José Guimarães Coutinho
tem apresentado um projeto arrojado e
desafiador para a IADESL (Igreja Assembléia
de Deus em São Luís) no triênio 2010 a 2012,
que vai além de missões, pois alcança os
vários segmentos da igreja. No tocante a
Missões, os trabalhos estão sendo
projetados observando algumas
modalidades, a saber: Missões Urbanas,
Missões Estaduais e Interestaduais, e por fim

Missões Transculturais Internacionais.
Portanto, a IADESL planeja realizar Missões
em todos os sentidos, objetivando atender a
verdade de Atos 1.8. Vale ressaltar que a
IADESL alcançará todos os Continentes até
2012, sendo que atualmente já tem
missionários na Bolívia, no Peru,
Moçambique e Cabo Verde, ou seja, dois
Continentes com incidência de trabalhos
missionários. Ainda em 2010, a IADESL
enviará uma família de missionários para a
Europa.
O que seria na prática o significado
da expressão “Missões urbanas” e
como será efetivado em São Luís.
Por Missões urbanas compreende-se a
efetivação de ações evangelísticas com o
objetivo de alcançar a cidade. Indica
planejamento estratégico que visualize as
ações evangelizadoras em ruas e bairros,
além de contemplar segmentos específicos
da cidade, como por exemplo, meninos em
situação de rua, dependentes químicos,
evangelismo nos semáforos, dentre outros.
Além disso, inclui nestas atividades os
missionários urbanos que abrirão
congregações em locais que geográfica e
demograficamente, reúnem condições para
a efetivação de um trabalho da IADESL, vez
que objetiva-se aumentar para 118 o
número de áreas pastorais e missionárias até
2012.
Como é feita a seleção dos
missionários?
Existe um processo de seleção de
vocacionados para missões com critérios
específicos, observando-se também o local
para onde se pretende enviar o missionário.
Daí se percebe a importância do candidato
ter no mínimo o básico em teologia e algum
curso de missões. Além disso, o candidato
faz uma pré-inscrição seguida de uma
entrevista e apreciação no colegiado de
pastores. Para cada situação existem
critérios que alternam entre si, no entanto,
de maneira geral, é assim que ocorre.
Qual o resultado prático de sua
recente e primeira viagem

missionária ao continente
africano?
O pastor José Guimarães Coutinho enviou
uma equipe formada por mim e pelos
pastores Levi Câmara e Gilberto de Jesus,
para levar o pastor Denílson e família que
agora já estão trabalhando como
missionários em Maputo (Moçambique).
Além disso, tivemos a oportunidade de
catalogar dados e montar perspectivas de
trabalhos para empreender e melhorar o
trabalho missionário da IADESL naquele
continente. Realizamos também trabalhos
evangelísticos, estudos doutrinários e visitas
a alguns dos trabalhos missionários
desenvolvidos pelos nossos missionários que
lá já estavam. Vale informar que os
missionários Marcos e Edna estão no Brasil
para tratamento de saúde.
Deixe uma palavra àqueles que
demonstram total indiferença ao
tema Missões.
Se não eu, quem? Se não agora, quando? A
obra missionária é a essência da natureza e
da existência da igreja. Logo, todos que são
cristãos não podem viver diferentemente do
estilo de vida de Cristo, pois a Missão de
Cristo está refletida na vida e Missão da
Igreja. Romanos 10.13-15: Porque todo
aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Como, porém, invocarão aquele em
quem não creram? E como crerão naquele
de quem nada ouviram? E como ouvirão,
senão há quem pregue? E como pregarão se
não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos são os pés dos que anunciam
coisas boas!
E aos que estão despertados, diria
o que?
Que continue sentindo compaixão,
mantendo a visão missionária e agindo para
que a evangelização mundial seja
concretizada. Ore, contribua e faça missões
nesta última hora.
Deixe uma frase.
“Não queira ser ou fazer nem menos e nem
mais do que Deus deseja para tua vida”.
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GUINÉ BISSAU
"Tudo quanto vier a mão para fazer, fazes
conforme as tuas forças…" (Eclesiastes 9.10)
A paz do Senhor, Pr. Francisco Assis,
Secretário de Missões da CEADEMA, Pr.
Sales
Damos honra, glória e louvores a Deus
por todas as experiências que Ele tem nos
permitido viver aqui em Guiné Bissau. A cada
dia, nos conscientizamos mais da nossa
dependência dEle e de quanto é maravilhoso
viver pela fé.
Agradecemos ao senhor, Pr. Francisco
Assis, Secretário de Missões e a essa Magna
Convenção, fiéis companheiros nas orações
e apoio. Tudo isso tem sido fundamental para
que as Boas Novas de Cristo sejam
propagadas aqui.
Relatamos, a seguir, alguns dos projetos que
estamos desenvolvendo com ajuda de Deus
e dos irmãos do Brasil.
1 – O terceiro poço, que citamos no
relatório anterior que já havíamos iniciado a
escavação, já está jorrando água abundantemente, na tabanka (Aldeia) de Bani. É um
grande progresso para aquela comunidade.
2 – Nesta mesma tabanka, Bani, os irmãos já
começaram a fazer tijolos de barro para
construção do templo (igreja).
3 – Na Tabanka (aldeia) de Gah-sene,
também, os tijolos já está sendo confeccionados para levantamento do templo.
4 – Estamos com uma classe de primeira
série de adultos, à noite, onde há 25 alunos
matriculados e 2 (dois) professores, um
cristão e outro mulçumano. Isso onerou um
pouco o nosso orçamento, já que temos que
usar o gerador e também pagar os
professores, mas nos sentimos muito
gratificados em sermos instrumentos nas
mãos do Senhor para tirar essas pessoas da

escuridão do analfabetismo.
5 – Na tabanka de Saminintér, onde já
havíamos construído um templo, demos
início a uma turma de primeira série infantil,
com 31 crianças matriculadas.
6 – Recebemos uma grande benção, no mês
de novembro, que foi a vinda de um pastor
guineense, pastor Feliciano, que foi cedido
pelo Conselho Nacional das Igrejas
Evangélicas de Guiné Bissau, para morar aqui
e cooperar conosco na igreja de Fulacunda e
nas tabankas onde temos trabalho. Isso
gerou uma despesa adicional, mas que
redundará em ganho para o reino de Deus.
7 – Informamos, ainda, que o Jardim de
Infância PEPE (programa educacional
pré–escolar), que funciona na sala da casa em
que moramos, nos turnos matutinos e
vespertinos, com 44 crianças, que se
alimentam todos os dias aqui na escolinha,
está em pleno funcionamento. Este
Programa trabalha também com as famílias
dos alunos, que são mulçumanos, na sua
maioria. Além das professoras missionárias
Márcia e Euzeane (que veio de Timon),
temos 2 (duas) professoras nacionais,que
são pagas por nós.
8 – Neste mês (dezembro), se Deus
permitir, será realizado o batismo nas águas.
Pedimos oração pelos novos membros. Será
mais uma manifestação do poder de Deus na
nossa amada Fulacunda.
9 – O missionário Adalberto (AD Santa Inês)
está em Saminintér onde ajuda o trabalho,
Ricardo (AD Santa Luzia do Paruá) está em
Fulacunda contribuindo no evangelismo e
discipulado, Euzeane (AD em Timon) está
também em Fulacunda, onde contribui no
jardim como professora e no evangelismo,
na área de visitas.

Agradecimentos e pedidos de orações:
- Pedimos oração por nossos filhos, que
estão no Brasil.
- Pelos jovens missionários que vieram
conosco, do Brasil Ricardo, Adalberto e
Euzeane.
- Pelos recursos necessários para a execução
de todos os projetos mencionados acima.
- Pela nossa vida espiritual e preservação da
nossa saúde.
Em Cristo,
Ev. Esequias Santos e mis. Márcia Santos
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MISSÃO PERU – BARRANCA
"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
ministério que o Senhor Jesus me
confiou, de testemunhar do evangelho
da graça de Deus" (Atos 20:24).
Saudações em Cristo a todos que amam a
obra do mestre.
Amados, é com alegria que desejo trazer
este informe missionário até você que ama a
obra de Deus. Já estamos caminhando para o
quarto ano de trabalho, seguimos com a obra
do Senhor Jesus na expectativa de fazer o
melhor para agradar a Ele.
A obra em Barranca tem criado novas
perspectivas com o envio de novos obreiros.
Agradecemos a Deus pela vida do senhor
presidente, Pedro Aldir Damasceno, que
juntamente com toda a CEADEMA foi
impulsionado por Deus para fazer a obra do
mestre no Perú. Quero dizer também de
minha alegria pela vida do pastor José
Guimarães Coutinho, que sem nenhum
obstáculo ao escutar com atenção o nosso
pedido de ajuda para fazer a obra aqui nesta
nação, nos enviou uma comitiva no mês de
fevereiro deste ano. Nesta comitiva vieram os
pastores Jackson Douglas, como secretario de
missões de são Luis e o pastor Gilberto, como
membro da SEMADEMA. A comitiva trouxe
de São Luis o casal de missionários Franklin e
Gilb, que recebemos com grande satisfação.
O reino de Deus tem desfrutado do seu
empenho e dedicação no desenvolvimento da
obra do Senhor Jesus Cristo.

No mês de outubro também fomos
agraciados com a visita de uma outra comitiva
com os seguintes pastores: Pr. Francisco de
Assis, Secretário Estadual de Missões, Pr.
Walberto Magalhães Sales, e o Pr. Euvaldo de
Sá. Na oportunidade fomos uma vez mais
abençoados indizivelmente por Deus, pois a
visita desses servos nos trouxe muitas outra
perspectivas para a obra.
O Pr. Euvaldo nos havia prometido no ano
de 2009 um casal de missionários para ajudar
na obra em Barranca. Nesta comitiva, tivemos
o prazer de conhecer o missionário Sergio e
sua esposa Elaynne, que depois de um mês de
sua chegada, já está tomando a frente de uma
obra que foi inaugurada no dia 13 de novembro
na cidade de Pativilca.
Com a visita desta comitiva, a obra
também foi abençoada com a compra de um
carro, que tem sido de grande ajuda para a
obra do mestre. Agradecemos uma vez mais a
CEADEMA na pessoa do senhor presidente,
p a s t o r Pe d r o A l d i r D a m a s c e n o , A
SEMADEMA, na pessoa do senhor secretário
de missões pastor Francisco de Assis e a todas
as igrejas e seus respectivos pastores que
bondosamente tem feito parte desta grande
obra. Quero também agradecer de forma
especial ao pastor Walberto, que se mostrou
amigo da obra em Barranca e no Perú, nos
ajudou a comprar um lote em uma região a 15
km da cidade onde estaremos construindo um
anexo para a obra de Deus.
O que Deus está fazendo.
Em 6 de novembro deste ano, o ex-presidente
da CONADEPE, Pr. Vicente Mourocoiro

Hono nos entregou a presidência da Igreja AD
na província de Huahura, com uma população
estimada em 300 mil habitantes distribuida em
12 cidades, nas quais a Obra se faz presente
somente em 02.
No contexto do trabalho, temos apenas
08 congregações nesta área (o que é muito
para nossa realidade), mas queremos avançar
mais. Uma dessas congregações fica distante
média de 400 km na província de San Vicente
de Cañete.
Depois de recebermos a Obra da
Província de Huahura, inauguramos um templo
e nessse mesmo dia, 20 pessoas aceitaram a
Cristo como Salvador.
Desafios de Oração:
- Orar pelos dois ministérios em Barranca,
Huahura e San Vicente de Cañete;
- Pelo envio de mais missionários;
- Pelo treinamento de obreiros nacionais;
- Compra de terrenos para crescimento da
Obra geograficamente.
Pr. Sales, Elicleide e filhos.

EQUIPE DA SEMADEMA VIAJA AO PERU
VIAGEM TRANSCULTURAL AO PERÚ
Uma equipe de Pastores da CEADEMA,
membros do Conselho de Missões da
SEMADEMA, Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão, liderada
pelo Pr. Francisco de Assis, Secretário
Executivo, foram ao Perú para vistoriar o
bom andamento do trabalho missionário
transcultural naquele país. A viagem serviu
para a equipe conhecer o ótimo trabalho
realizado pelo Pr. Sales e sua equipe de apoio,
em parceria com as lideranças da AD no Perú,
viajando para visitas in loco, para identificação
das necessidades mais urgentes. Dentre
estas, estava a aquisição de um transporte
para translado, dado as grandes distâncias a
serem percorridas pela equipe, sobretudo

pelo fato das cidades se constituírem em
grandes metrópoles. A viagem serviu
também para a AD em Timon, na pessoa do
Pr. Euvaldo Ribeiro de Sá, dar posse a um
casal de missionários que se integraram à
equipe local, com o sentido de contribuir
com a Obra Missionária naquele país. A
viagem foi coroada de êxito, pois o carro foi
adquirido, os objetivos foram alcançados e a
dinâmica do trabalho continua na perspectiva
de crescimento. O Pr. Sales e sua equipe
ficaram bastante empolgados e alegres com a
visita e estão redobrando os esforços para
continuarem sendo abençoados por Deus
naquele grande desafio. Abaixo, pastor
Francisco entregando a chave do veiculo para
o Pr. Sales e Pr. Euvaldo (AD Timon),

Missionário Frank (AD São Luis), Pr. Sales
(Perú), Pr. Walberto AD Tirirical), um
membro da igreja que ajudou na construção
do palco, Pr. Francisco de Assis (AD Lago da
Pedra) e Pr. Mário, vice-presidente da
Convenção peruana.

