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Especial
CAIU UM VALENTE NO MEIO DA PELEJA
É com muito pesar que o
Informativo Semadema comunica aos
seus leitores o falecimento de um dos
seus mais denodados colaboradores:
Pastor Israel, líder da AD em Fortuna
e promotor de missões da região do
Sertão. Sendo um dos pioneiros entre os
promotores de missões o Pastor Israel
desenvolveu um relevante trabalho
no âmbito da sua promotoria, tendo
contribuído de forma significativa
para o desenvolvimento do trabalho
missionário naquela região tão carente
da pregação do santo evangelho.
Todos os pastores que tiveram o
privilégio de acompanhar o seu trabalho
como promotor de missões atestam
a relevância da sua postura sempre
comprometida com a obra missionária.
“Este homem de Deus desenvolveu
um ótimo trabalho, tendo ajudado

a desbravar sua região, dando
suporte financeiro e teológico,
ele certamente fará muita falta à
obra missionária desenvolvida
no sertão maranhense”, atesta o
Pastor Gilmar, líder da AD campo
de Santa Rosa-Eugênio Barros,
campo este que foi bastante
beneficiado pelo prestimoso
trabalho desenvolvido pelo Pastor
Israel como promotor de missões.
Ao mesmo tempo em que
compartilha com a família
enlutada o profundo sentimento
de perda, a Equipe Semadema
agradece a essa família por tudo
quanto nosso agora saudoso
Pastor Israel realizou em prol da
Obra missionária desenvolvida
por esta Secretaria.
A Equipe Semadema.

AGENDA 2015 DA SEMADEMA ESTÁ RECHEADA
DE RELEVANTES EVENTOS MISSIONÁRIOS
A agenda 2015 da Semadema mais profícua nesse contexto missionário
contempla relevantes eventos no tão peculiar e desafiador.
CAMPANHA DE PASTOREAMENTO
contexto da obra missionária, A saber:
MISSIONÁRIO
TREINAMENTO PARA MISSIONÁRIOS,
Com eventos distribuídos ao longo
LÍDERES E VOCACIONADOS DO
de todo esse ano de 2015 a Campanha
CONTEXTO QUILOMBOLA
de Pastoreamento missionário é uma
Programado para acontecer nos dias iniciativa através da qual a Semadema
02 a 04 de abril na cidade de Itapecuru pretende visitar cada missionário a ela
Mirim-MA, esse Treinamento é mais ligado em seu respectivo campo de
uma iniciativa da Semadema ligada ao trabalho. A campanha será realizada
Projeto África Maranhense e que visa por região e ao final das visitas serão
capacitar nossos missionários, líderes e realizadas conferências missionárias em
futuros missionários para uma atuação igrejas-pólos de cada região.

FÓRUM DE MISSÕES
DO NORDESTE
O 11º Fórum de Missões do Nordeste,
evento missionário cuja finalidade é
discutir os desafios e potencialidades da
obra missionária da AD nordestina, está
programado para acontecer na cidade
de Fortaleza-CE nos dias 18 a 20 de
abril e, como tem acontecido nos fóruns
anteriores, a Semadema deverá está ali
representada por uma grande caravana
liderada pelo nosso secretário Executivo
de Missões, Pastor Francisco de Assis
Gonçalves de Araújo.

EXPEDIENTE
Presidente da CEADEMA: Pr. Pedro Aldi Damasceno | Secretário Executivo da SEMADEMA: Pr. Francisco de Assis Gonçalves
Tesoureiro: Pr. Gilberto Santos de Jesus | Secretário Adjunto: Michel Milesy Redação: Evangelista Raimundo Damasceno dos Santos
(damasceno_santos@hotmail.com) e Pr. Mateus Jucar (jucar.mateus@hotmail.com)| Projeto Gráﬁco: Antonio de Sousa L. Filho
Designer Gráﬁco: Michel Milesy
CONTRIBUA! Banco do Brasil / Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão / Agência: 2972-6 / Conta-Corrente: 35630-1
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EQUIPE SEMADEMA VISITA ÁREAS MISSIONÁRIAS
A Equipe Semadema visita as áreas
missionárias de Alto Fogoso-Bacabal, Pau
Ferrado-Eugênio Barros, Poço Feliz-Lagoa
do Mato e Nazaré-Passagem Franca.
Área missionária de Pau Ferrado
Desmembrada dos campos da AD
em Fortuna e Buriti Bravo, esta Área
Missionária conta hoje com uma população
de aproximadamente 3.000 pessoas, sendo
123 crentes. Dirigida pelo Missionário
Pastor Antonio Filho, essa área é fruto de
uma parceria entre a Sem adema e a AD
Lago da Pedra. A população dessa área
está aumentando consideravelmente em
função do assentamento dos moradores
remanescentes da reserva indígena do
Caru, recentemente desapropriada. Até
agora foram assentadas 40 famílias,
mas a tendência é que ao todo sejam
assentadas 200 famílias naquela região,
o que resultará num grande aumento da
população daquela área.
Para a glória de Deus pudemos
constatar que o trabalho missionário ali
tem prosperado bastante e que muitas
das pessoas recém assentadas já se
encontraram com Cristo e conquistaram
uma morada eterna no céu de Glória.
Áreas Missionárias de poço feliz (Lagoa
do Mato) e Nazaré (Passagem Franca)
Uma equipe composta pelos pastores
Francisco de Assis Gonçalves de Araújo,
Rayfran Batista, Edson Bispo e Ivan
Ferreira e ainda pelo irmão Diego
Fernandes visitou recentemente as Áreas
Missionárias de Poço Feliz e Nazaré. A
área missionária de Nazaré, que possui
uma população aproximada de 3.000

Pr. Francisco de Assis, Pr. Raimundo Franciasco e outros patores em visita ao campo missionário

pessoas e que é dirigida pelo Missionário
Pr. José Wilson é fruto de uma parceria
entre a Semadema e as Assembleias de
Deus em Passagem Franca, liderada pelo
José Filho; Buriti Bravo, presidida pelo
Pastor Ivan Ferreira e Presidente Dutra,
liderada pelo Pastor Walberto Magalhães
Sales. O trabalho missionário nesta área
está em pleno desenvolvimento e a área já
conta com um total de 100 crentes.
A Área Missionária de Poço Feliz, área
esta com uma população aproximada de
2.000 pessoas, é fruto de uma parceria entre
a Semadema e as Assembleias de Deus em
Lagoa da Pedra e Lagoa do Mato. Assim
como ocorreu no início deste trabalho a AD
Santa Inês também participa atualmente da
parceria, tendo enviado recentemente um
missionário àquela Área. Assim como nas
outras áreas missionárias, nesta também

o trabalho missionário está em pleno
desenvolvimento, já contando com 90
crentes.
As visitas às Áreas Missionárias acima
referidas nos mostraram que em todas elas
Deus tem feito o trabalho prosperar. Em todas
elas a Equipe Semadema ouviu testemunhos
tanto dos missionários e pastores quanto dos
irmãos em geral, ressaltando a importância
da Semadema e igrejas parceiras terem
tomado a iniciativa de criar tais áreas.
Isso prova que Deus está neste negócio e
que ao criar essas áreas a Semadema está
unicamente atendendo a um projeto de Deus.
Pelo progresso verificado podemos
vislumbrar, num futuro não muito distante,
essas áreas se transformarem em campos
eclesiásticos da nossa Ceadema. Toda
a honra e glória a Ele, o Deus da Obra
Missionária.

ASSEMBLEIA DE DEUS EM PENALVA CUMPRINDO O IDE DE CRISTO
A Secretaria de Missões da AD em
Penalva SEMADEP, na pessoa do Pastor
presidente José Rodrigues de Sousa e do
Secretario e Promotor de Missões, Pr.
Germison Rocha com o GRUPO M70, lança
o Projeto “PLANTAR IGREJAS PARA
REVITALIZAR VIDAS”.
Propósito
Evangelizarmos e discipularmos até
atingirmos em média, 50 membros através
dos missionários voluntários. Com tal
membrezia é possível sustentar a própria
igreja com o uso de recursos humanos e
financeiros, bem como se pode definir uma
estrutura física que venha a preencher a
necessidade do grupo, além de haver número
suficiente de crentes para a preparação de
uma liderança local e repassarmos ao Pastor

da Área. Isso é um desafio, mas o Senhor
prometeu: “eis que estou convosco todos os
dias”, então vamos avançar.
COMUNIDADES QUILOMBOLAS
As comunidades remanescentes de
quilombos do município de Penalva são
constituídas pelos descendentes de escravos
que fugiram das fazendas e ergueram suas
comunidades ao longo do rio Maracú e dos
lagos do Lontra, Formoso e Cajarí..
No município de Penalva, concentram-se,
atualmente 39 comunidades quilombolas,
onde tradições afro-brasileiras são presentes
até nos dias atuais. Mitos e lendas oriundas
da cultura africana são muito freqüentes entre
essas pessoas e muitas delas estão presas por
esses laços malignos disfarçados de cultura
popular, mas igreja do Senhor em Penalva,

na certeza que o preço foi pago por nosso
Jesus Cristo (1 Pd 1.18,19) vem, através
do Grupo de missionários voluntário M70,
levar a Verdade que liberta a essas pessoas.
Este grupo realiza evangelismo aliado à obra
social e para a glória de Deus já oramos por
mais 370 ALMAS no nosso município.
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AÇÕES MISSIONÁRIAS DA AD LAGO DA PEDRA
Promife 2015: mais um grande sucesso
A AD em Lago da Pedra, liderada
pelo Pr. Raimundo Francisco dos
Santos, promoveu no mês de janeiro de
2015, a 12ª edição do Projeto Missões de
Férias (PROMIFE), o tradicional curso
de formação Missiológica ofertado em
regime de internato, que ocorre sempre
no mês de janeiro de cada ano em Lago
da Pedra e igrejas parceiras.
A 12ª edição contou com 116 inscritos
de várias cidades do Maranhão e Piauí.
Após o período teórico os missionários
foram enviados para realizarem a prática
de evangelismo em diversos campos no
Estado do Maranhão e em Parauapebas/
PA e Cocal da Estação/PI.
Na prática os missionários visitaram
3.987 casas, evangelizaram 7.097
pessoas, realizaram 309 cultos e oraram
por 1.038 pessoas aceitando a Cristo
como Salvador.
A IEADELP também coordenou um
núcleo do Promife no campo da AD
em Faísa, liderado pelo Pr. Francisco
Carneiro, onde contou com 42 inscritos.

Os missionários do núcleo Faísa
foram enviados às cidades e povoados
próximos àquela região e oraram por
371 pessoas aceitando a Cristo como
Salvador.
Campanha diga não ao carnaval e sim
a Jesus
Após o encerramento do Promife,
a AD Lago da Pedra, através da
coordenação da SEMADELP, realizou
a Campanha Diga Não Carnaval e Sim
a Jesus, que aconteceu no período do
carnaval na cidade de Lago da Pedra;
além de evangelismo a campanha
também montou uma barraca chamada
Tenda da Salvação bem ao lado do
corredor do carnaval e centenas de
pessoas foram atraídas para a Tenda
através da distribuição de caldo de ovos
e água mineral. Uma vez na Tenda, todas
as pessoas eram evangelizadas e muitas
delas aceitaram a Cristo como salvador
e Senhor.
Também foram realizadas mega
cruzadas
evangelísticas
com
a

Jovem aceitando a Jesus na madrugada na Tenda da Salvação

participação da cantora Leni Silva,
de São Luis – MA e dos preletores Pr.
Valmar Carvalho, da AD Vitorino Freire
e Pr. João Aguiar de São Paulo – SP.
Ao todo mais de cem vidas entregaramse a Jesus nos trabalhos realizados nas
cruzadas e na Tenda da Salvação durante
o período carnavalesco.
Mais informações e fotos dos
trabalhos realizados podem ser vistos
na nossa página www.facebook.com/
semadelp. Ao Senhor Jesus toda glória
pelas vidas que o aceitaram, e que
em 2016 ele continue inflamando os
corações dos jovens para doarem suas
férias em prol da obra de Cristo.
Pr. Fábio Pereira
Coordenador do CEFOMTA da AD
Lago da Pedra

O INFORMATIVO SEMADEMA PARABENIZA O MISSIONÁRIO MELK COSTA,
MEMBRO DA EQUIPE SEMADEMA, PELO SEU RECENTE ENLACE MATRIMONIAL
A Equipe Semadema vem por meio
deste Informativo congratular-se com
um de seus membros, o irmão Melk
Costa, pelo seu enlace matrimonial
realizado em fevereiro próximo
passado. Nossos votos enquanto
companheiros da causa missionária e
irmãos em Cristo é que o agradável

clima de felicidade estampado no rosto
dos nubentes e de seus familiares no ato
da festa de núpcias seja uma constante
no casamento deste tão esforçado
companheiro das lides missionárias
e que as bênçãos do Senhor que os
uniu estejam sempre abundantes nesta
novel família.
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AD SANTA INÊS PREPARA A
REALIZAÇÃO DE UM CONGRESSO
REGIONAL DE MISSÕES
A AD Santa Inês, liderada pelo
Pastor Rayfran Batista da Silva prepara
a realização, neste ano de 2015, de
um congresso regional de missões. Os
objetivos e as expectativas em torno
de mais este evento missionário a ser
realizado pela AD Santa Inês você pode
conferir nesta entrevista que o Pastor
Rayfran Batista concedeu ao Informativo
Semadema.
Informativo Semadema - Pastor
Rayfran, nós fomos informado de que a
AD Santa Inês, que está sob seus cuidados
pastorais, está programando um congresso
regional de missões a ser realiado ainda
neste primeiro semestre de 2015. Fale-nos
sobre os objetivos deste congresso.
Pr. Rayfran Batista - O primeiro
objetivo desse congresso é glorificar a
Deus. O segundo é conscientizar a igreja
local e ao mesmo tempo, aproveitando
a unidade, a comunhão e a fraternidade
que nós temos com as igrejas da região
central do Maranhão, também colaborar
com essas igrejas, conscientizando
seus membros e congregados sobre a
importância de termos pessoas em nossas
igrejas não apenas envolvidas, mas
também conscientizadas e comprometidas
com a obra missionária. Objetivamos
também trazer, através desse congresso,
um despertamento espiritual, pois a Bíblia
nos ensina que o avivamento quem manda
é Deus, mas a preparação quem faz é a
igreja; Deus manda o fogo do céu, mas
é o profeta que conserta o altar. Então
nós vamos preparar o altar, colocar
o holocausto e oferecer o sacrifício,
acreditando que Deus vai mandar fogo
do céu, no sentido de despertar o coração
dos nossos jovens e adolescentes para a
obra missionária, pois desejamos que
Deus levante em Santa Inês no mínimo
uma centena de missionários. Na verdade
o desejo do nosso coração é que Deus
levante aqui milhares de missionários, mas
se em princípio nós pudermos contar com
cem famílias missionárias à disposição de
Deus, já será um grande passo.
Informativo Semadema - Além da
preparação desse congresso a AD Santa
Inês já está fazendo algo para que esses
sonhos se tornem realidade?

Pr. Rayfran Batista - Já estamos
fazendo sim. A AD Santa Inês já mantém
hoje 30 famílias de missionários, mas ainda
estamos achando pouco, pois pensamos
que a igreja pode fazer mais. Se houver
parcerias, se houver despertamento,
conscientização e disponibilidade para
contribuição, isso pode ser multiplicado
inúmeras vezes e sabemos que Deus é
poderoso para fazer isso. Assim, como
já realizamos seminários e simpósios e
outros eventos do gênero, agora chegou a
vez de realizarmos um congresso.
Informativo Semadema - na sua
opinião o que as igrejas que participarão
desse congresso e suas lideranças poderão
levar deste evento?
Pr. Rayfran Batista - eu resumiria
isso em quatro palavras: elas irão levar
motivação, que será obtida através das
mensagens que serão ministradas por
preletores regionais, nacionais e até
internacionais que estarão conosco; elas
levarão conhecimento, bíblico sobre
missões, levarão muitas informações e
treinamento.
Informativo Semadema - Pastor
Rayfran, é notório que um convite para
um evento missionário como esse que
o senhor está planejando nem sempre
consegue a adesão de igrejas e líderes;
é fato que muitas vezes um show gospel
com cantor famoso consegue atrair muito
mais gente do que um congresso de
missões. O que o senhor teria a dizer para
as lideranças da nossa igreja que serão
convidadas a participar desse congresso?
Pr. Rayfran Batista - Bem, eu estou
envolvido com a obra missionária desde
1985; eu era apenas um adolescente
quando Deus me despertou para isso
e eu vejo com muita tristeza a reação
e a ação de muitos líderes que ainda
não abriram a mente, a visão, nem o
coração para priorizar missões. Eu sei
que enfrentaremos barreiras e que o
nosso convite será ignorado por muitos,
mas todos aqueles que atenderem o
nosso convite terão certamente muitos
resultados. Já faz mais de três anos que
Deus me deu esse desejo, já comentei isso
com o Pastor Francisco, nosso secretário
de missões, com o Pastor Jackson Douglas,

Pastor Rayfran Batista da Silva
com os líderes da AD Santa Inês e com
outros líderes de missões e Deus nos Deu
algumas estratégias para fazermos esse
convite. Eu estarei fazendo o convite
pessoalmente a todos os pastores, a nossa
equipe da secretaria de missões local
também estará fazendo esse convite, ele
será feito também através do nosso site e
do site da Ceadema e da Semadema.
Informativo Semadema - Qual é
a vossa meta em termo de número de
participantes?
Pr. Rayfran Batista - A nossa meta é
alcançarmos pelo menos dez pessoas de
cada igreja. Na realidade eu não penso
em multidões, nosso alvo não é termos
multidões para assistirem cultos; nosso
apelo é para que nossos pastores, que
nos conhecem, que conhecem o nosso
trabalho e que sabem que levamos a sério
a obra missionária, separem pelo menos
dez pessoas que estão envolvidas em
missões e que querem ser treinadas pra
investirem mais em missões e se deixarem
ser usadas por Deus para fazerem esta
obra e as enviem ao nosso congresso.
Se conseguirmos, por exemplo, 50
igrejas com 10 pessoas cada já teremos
500 participantes, o que é um número
satisfatório, pois os demais serão aqui
mesmo da igreja local.
Informativo Semadema - aproveite
então este espaço e deixe aqui uma palavra
de convite aos nossos missionários,
vocacionados e lideranças que estarão
lendo o informativo Semadema.
Pr. Rayfran - Meu amigo e
companheiro Pastor, líder, coordenador
de mocidade, coordenador de missões,
coordenador de trabalho com senhoras,
com jovens, com adolescentes e crianças,
você é nosso convidado especial, venha,
participe do congresso, serão apenas três
dias, mas que trará muitos benefícios a
você e à sua igreja.

6

ANO 6 • Nº 21 • MARÇO/2015 • EMAIL: semadema10@hotmail.com

informativo

MISSÃO PERU
Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa
obrigação; porque ai de mim se não pregar o evangelho! (1 Co 9:16)
A paz do Senhor,
É com alegria que lhes informo acerca
da obra missionária desenvolvida pelos
missionários e pastores enviados por
igrejas e por nossa magna CEADEMA
e SEMADEMA. Em novembro passado
completamos 8 anos de labor missionário
em terras peruanas. Estamos convictos de
que temos que concluir um grande projeto
naquele país e seguimos colaborando de
todas as formas para que isso aconteça.
Aconteceu
Em novembro do ano passado fizemos
uma viagem ao Brasil com o objetivo de
recrutar missionários no afã de desenvolver
o projeto de plantar uma igreja em cada
estado peruano. Foi um grande desafio
e alguns até me chamaram de louco, mas
Deus colocou essa visão no nosso coração
e iniciamos a busca confiando em Deus.
Conseguimos os dez missionários que
havíamos estabelecido como meta e a
maioria deles já estão no campo de trabalho.
A secretaria nacional de missões
No mês de maio de 2013 recebemos o
convite para dirigirmos a Secretaria Nacional
de Missões e depois de dois anos de trabalho,
Deus tem demonstrado aprovação na nossa
colaboração com a sua obra naquele país.
Naquele período que assumimos secretaria
nacional de missões tínhamos o desafio de
formar uma secretaria de missões. O que disse
parece redundante e paradoxal, mas a verdade
é que não existia uma secretaria organizada,
com um nome e com um projeto. Foi então que
começamos sonhar, a lutar e incentivar outros
a trabalharmos pela formação da secretaria
de missões e pela evangelização dentro do
contexto nacional. Temos incentivado e
lutado para levantarmos obreiros nacionais no
afã de que aquela igreja caminhe sozinha.
2014: um ano de conquistas e mudanças
Enumerar todas as conquistas demandaria
muito tempo e espaço, por isso vamos
citar algumas: um nome para a secretaria
de missões: não tínhamos um nome para
identificar este órgão tão importante e uma
das primeiras preocupações foi encontrar
um para que a secretaria viesse a existir e
ser reconhecida como o órgão oficial que
se preocupa com a obra evangelizadora
do país. SEMADEPE, SECRETARIA DE
MISIONES DE LAS ASSAMBLEAS
DE DIOS EM EL PERU, este foi o nome
escolhido. Neste ano de 2014 foi a primeira

Capacitação de Obreiros
vez que nos apresentamos na reunião
convencional naquele país com cara de
secretaria de missões; Capacitação de
obreiros: com incentivo da secretaria de
missões iniciamos no sul do país de três em
três meses um encontro para capacitação
de obreiros nacionais, incentivando e
despertando vocações. Pretendemos que
este trabalho seja instalado estrategicamente
nas regiões principais do país; também
foi feito esse mês de fevereiro na cidade
de Chiclayo, como protótipo, o primeiro
“mis vacaciones para Cristo” minhas férias
para cristo. O minhas férias para cristo
foi também um grande Desafio, pois não
tínhamos recursos, mas com muito força
de vontade e determinação o trabalho foi
realizado; rompendo paradigma através do
Envio de obreiro peruano: o nosso modelo
geralmente é de receber missionários, mas
a SEMADEPE - Secretaria de missões da
Assembleias de Deus no Peru, rompeu esse
modelo. Na nossa reunião convencional de
janeiro passado, desafiamos aos obreiros
em geral, entre eles nacionais e brasileiros
a contribuir com uma oferta missionária
mensal para envio de um missionário peruano
para um dos estados que queremos pontuar.
O resultado foi o esperado baseado na fé
que temos no Deus da obra e conseguimos
levantar a manutenção do obreiro; Manejo
de obreiro: O missionário Sergio Desiderio,
da AD de Timon, liderada pelo Pastor
Euvaldo Sá, foi transladado da cidade de
Pativilca para o Estado de Cajamarca. Isso
se deu por causa da necessidade estratégica
para pontuarmos estados. Com a mudança
do obreiro o trabalho que ele dirigia foi
passado para a obra de Barranca que esta
aos cuidados do pastor Misael Louzeiro.

Com esse translado a obra de Deus avançou
com mais uma igreja plantada; colaboração
aprovada: em janeiro deste ano concluímos
o período de nossa colaboração à frente da
secretaria de missões e como demonstração
de que temos recebido a aprovação de Deus
como seu colaborador no trabalho que
estamos desenvolvendo, fomos novamente
indicados para reassumirmos a secretaria de
missões pelo período de mais dois anos.
Desafios: um grande desafio que temos
é a construção de um centro de capacitação
para formar obreiros nacionais, estamos em
conversação com o Pastor Oziel a esse respeito,
pois a igreja do tirirical na época do pastor
Joacy Almeida comprou um terreno a 133 km
da cidade de Lima a capital do país, o objetivo
é construirmos ali um centro de treinamento
de obreiros que futuramente estarão plantando
novas igrejas e substituindo os missionários
que retornaram à sua pátria; outro desafio que
temos diz respeito ao translado da secretaria
de missões e consequentemente de minha
família para Lima, pois quase tudo se resolve
em lima, o que demanda muitos gastos e a
economia de que disponho dá somente para
minha manutenção. Este assunto, porém, já
foi discutido com Secretário Executivo de
Missões da CEADEMA, Pastor Francisco
de Assis, que aprovou a ideia depois de
fazer uma visita ao trabalho no Peru e ver as
necessidades.
Quero agradecer a todos os pastores que
têm apostado nesta obra, pois reconheço
que não poderíamos fazer nada sem a
misericórdia de Deus e a grande ajuda de
cada um dos obreiros da CEADEMA,
reconheço que sou apenas um colaborador
naquela obra que Deus e os senhores estão
fazendo. Que Dios les bendiga!
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MISSIONÁRIA SUELY LIMA CONCEDE ENTREVISTA
E FALA ACERCA DO IMPORTANTE PROJETO
MISSIONÁRIO DENOMINADO JANELA 4/14
A
semadema
resolveu
abraçar
recentemente mais um importante projeto
missionário: trata-se do Movimento Janela
4/14, que você pode conhecer melhor
através da entrevista abaixo, concedida pela
Missionária Suely Lima, especialista no
assunto e entusiasta deste movimento aqui
no Brasil.
Informativo Semadema - Missionária
Suely, o que é o Movimento Janela 4/14?
Suely Lima - é um movimento missionário
internacional que defende a priorização da
evangelização e do discipulado das crianças
com idade entre os 4 e os 14 anos.
Informativo Semadema - onde surgiu
esse movimento e quais seus principais
objetivos?
Suely Lima - Esse movimento surgiu
nos Estados Unidos, mas tomou corpo a
partir do Encontro de Cingapura, e o seu
principal objetivo é criar na igreja mundial
a preocupação com a evangelização das
crianças ainda não crentes e o discipulado
daquelas que já são, partindo da premissa
de que se nós não evangelizarmos essas
crianças outras religiões virão e farão isso, só
que não para Deus, e sim contra Deus. Outra
questão é que se nós não discipularmos as
crianças que estão dentro da igreja, nós não
teremos líderes para a próxima geração e
provavelmente a igreja brasileira sofrerá um
decréscimo e um possível enfraquecimento
espiritual em longo prazo.
Informativo semadema - qual é, em sua
opinião, a importância desse movimento?
Suely Lima - Esse movimento é importante
porque nos traz essa sensibilização para com
essa faixa etária, mas é um grande desafio
levando-se em conta que historicamente não
temos uma dedicação tão grande à educação
infantil.
Informativo Semadema - Você disse há
pouco que a Janela 4/14 é um movimento
internacional, mas como está esse
movimento aqui no Brasil?
Suely Lima - esse movimento ainda é
pequeno aqui no Brasil, primeiro porque o
trabalho sistemático junto às crianças ainda
é pequeno. Então apesar de já estarmos no
quinto ano desse movimento no mundo, já
que trabalhamos com o projeto 2010-2020,
aqui em nosso país só agora, do quarto para
o quinto ano foi que nós percebemos um
despertar das igrejas pentecostais em relação
ao movimento.
Informativo Semadema - e no caso

específico do Maranhão, como está este
movimento em nosso estado?
Suely Lima - Aqui no Maranhão nós não
temos notícias de outras igrejas que estejam
sistematicamente engajadas no movimento.
Até onde pudemos pesquisar a Assembleia
de Deus no Maranhão é a primeira igreja a
abraçar o movimento e a sistematizar isso
em nível de convenção.
Informativo Semadema - pelas suas
experiências de trabalho e de pesquisas,
como a Assembleia de Deus tem tratado as
nossas crianças na faixa dos 4 aos 14 anos
de idade?
Suely Lima - É lamentável, mas
infelizmente nós não as temos tratado da
maneira correta. Na verdade nós temos
aceitado as crianças, mas nós temos o
discurso e com certeza há a intenção de
incluir as crianças, mas no geral nós não
temos um projeto para elas, até hoje nós
estamos muito limitados à EBD, que é o
lugar onde nós encontramos o maior número
de crianças, aos conjuntos infantis, aos
grupos de coreografias, às Escolas Bíblicas
de Férias, passando muito pouco disso. Há,
portanto, a necessidade de elaborarmos a
partir da nossa própria realidade, e do perfil
das nossas igrejas, bem como do perfil das
comunidades onde nossas igrejas estão
implantadas, um projeto para as nossas
crianças, projeto esse que vise primeiramente
sensibilizar nossas igrejas com relação às
nossas crianças.
Informativo Semadema - Qual a forma
correta de a igreja lidar com as crianças?
Suely Lima - É necessário que tenhamos
a mesma atitude que Jesus teve, que venham
a nós as crianças, para que possamos ensinálas no Caminho do Senhor, embora esse
venha a nós as crianças nós sabemos fazer,
agora o que precisa acontecer é que saiamos
do nosso ponto de inércia e tranqüilidade
para irmos em busca das crianças.
Informativo Semadema – O que, em
sua opinião, o Movimento Janela 4/14 pode
fazer para mudar essa realidade?
Suely Lima – Primeiro eu acredito
que ele pode trazer uma conscientização
para a família; nós como igreja temos a
responsabilidade de evangelizar e discipular
as crianças, mas também temos o dever de
ajudar a família a exercer o seu papel, pois
a Bíblia é muito clara quando afirma em
Deuteronômio 6 que os pais devem ensinar
as crianças dentro e fora de casa e todos

sabemos o que aconteceu em juízes em
função de as famílias não terem obedecido
a esta ordem do Senhor. Cada pai de família,
cada mãe precisa se conscientizar de que
seu filho deve ser seu primeiro discípulo, o
primeiro alvo de sua tarefa evangelizadora.
Em segundo lugar o Movimento pode
contribuir capacitando a igreja para lidar
com a questão da evangelização e do
discipulado das crianças. Em terceiro lugar o
movimento pode contribuir para que a igreja
olhe a criança como alguém que pode ter um
ministério, que pode produzir para o Reino
de Deus, pois precisamos entender que as
crianças não são apenas a igreja de amanhã,
elas são a igreja de hoje.
Informativo Semadema – Missionária, a
Semadema acabou de abraçar o Movimento
Janela 4/14 aqui no Maranhão e cremos
que há aí uma ação concreta no sentido de
mudar essa realidade. No seu entendimento
que outras ações concretas já estão sendo
planejadas ou implantadas no sentido de
mudar essa realidade?
Suely Lima – Eu acredito que cada
igreja, dentro das suas possibilidades está
fazendo alguma coisa e isso nós precisamos
reconhecer e agradecer a Deus por isso,
o que acredito muito é que o Movimento
vai contribuir muito, sistematizando essas
ações, capacitando as pessoas que já estão
trabalhando na área, produzindo material
que fale a linguagem das crianças. Temos
que reconhecer que a igreja maranhense está
sim fazendo algo pelas crianças, mas isso não
nos dar o direito de parar, devemos continuar
fazendo e acredito que o movimento vai
unir os professores dos departamentos de
crianças, vai despertar as lideranças para
a importância das crianças no contexto da
igreja. Creio que o fato de já estarmos nos
reunindo, discutindo o assunto, já seja um
excelente começo. Pode até parecer pouco,
mas acredito que tudo começa com isso, com
informação, com choro, com oração, com
despertamento espiritual. Esse movimento
pelas crianças maranhenses nasce aqui e agora
com nossa consciência de que estas crianças
existem, que o desafio de evangelizá-las e
discipulá-las está posto e que nós queremos
obedecer a Deus e, portanto, queremos que
estas crianças sejam salvas.
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SEMADEMA VIVE A EXPECTATIVA DA REALIZAÇÃO
DA MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2015
A Secretaria de Missões da AD no Maranhão-Semadema- prepara a edição 2015 da Mobilização Missionária e evangelística
e espera em Deus obter mais um grande resultado em termos de salvação de almas e de arrecadação da oferta missionária.
A Secretaria de missões das
Assembleias de Deus no Maranhão
- Semadema - já se prepara para a
realização da Mobilização Missionária
2015 e espera em Deus que, assim como
tem sucedido nas edições anteriores,
neste ano de 2015 a Mobilização se
traduza em grandes bênçãos para a obra
missionária realizada pelas Assembleias
de Deus maranhenses.
Como todos sabem, a Mobilização
Missionária é uma iniciativa da
Semadema em parceria com as igrejas
locais ligadas à Ceadema, parceria
esta que tem se mostrado muito bem

sucedida, pois ano após ano o Reino de
Deus neste estado tem sido fortemente
impactado com um grande mover
do Espírito, e grandes têm sido os
resultados em termos de salvação de
almas e de arrecadação de recursos para a
promoção da obra missionária realizada
pela Semadema em terras maranhenses e
em territórios estrangeiros.
O apelo da Semadema, portanto, é que
todas as lideranças das igrejas locais,
que tanto já se esforçaram para que a
mobilização seja o sucesso que ela tem
sido, se irmanem mais uma vez conosco
e que as igrejas que ainda não abraçaram
esta causa possam fazê-lo neste ano,

para que todos juntos, como nos ensinou
o Senhor Jesus, possamos contribuir
para a salvação de almas tanto em nosso
estado como fora do nosso país.
A programação sugerida pela
Semadema é basicamente a mesma
dos anos anteriores, ou seja, grande
impacto evangelístico estadual no
sábado, culminando em grande cruzada
evangelística num ponto central da cidade
ou povoado e no domingo um dia inteiro
de intercessão com os departamentos da
igreja local e encerramento à noite com
grande culto de pregação da Palavra e
recolhimento da oferta missionária dos
envelopes personalizados.

SEMADEMA PROMOVE TREINAMENTO DA AMME
EVANGELIZAR EM PARCERIA COM A AD SANTA INÊS
Movidas pelo desejo de fortalecer e
aperfeiçoar o trabalho de evangelização já
realizado por nossas igrejas a Semadema
e a AD Santa Inês promoveram, no dia 07
de fevereiro, em parceria com a AMME
Evangelizar um grande Treinamento em
Evangelização Pessoal e em Massa, na
cidade de Santa Inês-MA.
O treinamento contou com a participação
250 irmãos e irmãs, representando cerca de
20 cidades de nosso Estado, o que mostrou a
aceitação do povo de Deus à Sua convocação
de levar o evangelho a todos e em todos os
lugares e que a igreja maranhense reconhece
a necessidade de estarmos melhor preparados
para essa grande obra.

A parceria com a AMME Evangelizar
possibilitou a distribuição de 110 kits com
2.400 livros cada, totalizando 264.000 livros
(Livro de Marcos e A fantástica Aventura
através da Bíblia), que serão de grande
valia na evangelização pessoal, trabalhos
evangelísticos em escolas, hospitais,
evangelismo de casa em casa ou através de
campanhas evangelísticas e mobilizações
missionárias, dentre outras possibilidades.
Agradecemos a irmã Vastir, missionária
da AMME que representa a instituição nos
estados do Ceará, Maranhão e Piauí e que
prontamente atendeu ao nosso convite
para ministrar o treinamento e a valiosa
cooperação do Pr. Rayfran Batista, líder da

AD em Santa Inês, pela calorosa acolhida
e também por ter compartilhando com
o público presente as suas experiências
evangelísticas com o material da AMME,
o que muito contribuiu para a compreensão
da parte prática do projeto. Rogamos a Deus
que continue abençoando sua vida, família e
ministério.
Convocamos a toda a igreja maranhense a
interceder por Missões Urbanas e a agir em
prol da evangelização de nossas cidades, nós
da SEMADENA nos colocamos à disposição
dos amados para apoiá-los e divulgar as
ações evangelísticas de cada igreja, de
modo que o nome do Senhor chegue a todo
maranhense e nisto seja glorificado.

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

