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Editorial A natureza da obra missionária
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).
O verbo “dá” no texto em analise
traz a ideia de oferecer uma dádiva
valiosa em favor de alguém que não
merece, sem esperar receber nada
em troca. Este foi o sentimento que
levou Deus, o pai, a enviar seu filho
para nos salvar, míseros pecadores
indignos do seu amor e graça.Este é
o verdadeiro sentimento missionário,
sentimento de doação.
Se formos ver, missões é uma obra
de doação.
O investimento missionário é um
investimento, em termos humanos, a
fundo perdido, porque quem faz missão não investe pensando em retorno
financeiro do campo missionário.
Todo o andamento da obra missionaria é em caráter de doação, a natureza da obra missionaria é doação:
Deus doou seu único filho (Jo
3.16,17);
Jesus doou sua Própria vida (Jo
12.24);
A igreja doa oferta (Fl 4.14-19);
O ministério doa obreiros (At
13.2,3);
O missionário doa a vida (At
20.24; II Tm 4.6,7);
É por isso que missões é uma obra re-

Pr Francisco de Assis e a Miss. Geide

sistida e rejeitada por muitos “cristãos”
e combatida fortemente por satanás. Ela
vai na contramão do sentimento egoísta do homem. Missões é uma obra para
quem nasceu de novo e está guardando a
si mesmo ou se conservando para Deus
(I Jo 5.18). Para quem ver com os olhos
divinos e sente com o coração de Deus.
Jesus disse: “quem não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus” (Jo 3.3).
Jesus, após ressuscitar, procurou
direcionar a visão dos discípulos,
pois a visão dos mesmos estava direcionada para a restauração política
do reino de israel. Isto equivale a dizer que a visão deles estava voltada
para o seu próprio reino. Quantos

Cristãos não estão assim hoje, com a
sua atenção voltadas pra si mesmos,
para os seus próprios interesses, em
detrimento dos interesses dos Reino
de Deus?
Muitos ainda não entenderam o
verdadeiro sentido da missão. Missão é doação
E quando compreendemos isto e
nos dispomos a fazer a obra com as
verdadeiras motivações e imbuídos
do sentimento de doação, Deus nos
abençoa e o reino cresce e nós somos grandemente abençoados. Que o
sentimento divino que moveu Deus a
fazer missões encha as nossas vidas
nestas últimas horas.
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CONGRESSO ESTADUAL DE MISSÕES EM CODÓ
Semadema e AD em Codó se preparam para a realização do terceiro
Congresso Estadual de Missões das Assembléias de Deus no Maranhão

A SEMADEMA, Secretaria de
missões das Assembleias de Deus
no estado do Maranhão, em parceria
com a Assembleia de Deus em Codó,
estará realizando nos dias 09 a 11
de outubro deste ano de 2015 o
seu terceiro Congresso Estadual de
Missões. Tendo como público-alvo
os pastores, secretários de missões,
missionários, vocacionados ao
campo missionário e demais
integrantes do corpo de Cristo,
este congresso abordará o tema:
DIRECIONANDO
A
VISÃO
DA IGREJA PARA O FOCO
MISSIONÁRIO:
PODER
E
TESTEMUNHO e contará com
a participação de grandes nomes
do contexto missionário nacional
e internacional, como:
Pastor
Pedro Aldi Damasceno (Presidente
da Ceadema), Pr. José Satírio
(Colômbia), Pr. Francisco Raposo
(AD em Bacabal-MA), Pr. Francisco

de Assis (Secretário Executivo da
Semadema), Pr. Rayfran Batista da
Silva (AD em Santa Inês-MA), Pr.
Eduardo Leandro (Secretário de
Missões da AD na Paraíba), Pr.
Jackson Douglas (Secretário de
Missões da AD São Luís-MA) e
Missionária Suely Lima (AD em
Caxias-MA).
Grande é a expectativa da
Semadema e da AD em Codó em
torno da realização deste Congresso.
O
comitê
organizador
local
juntamente com o departamento de
eventos da Semadema, aliás, vêm
num ritmo constante de trabalho no
sentido de mobilizar a igreja local para
o Congresso. Um grande movimento
de oração vem sendo desenvolvido
tanto pela igreja local como pela
Semadema. A AD em Codó tem
realizado vigílias sistemáticas e
a Rede de Oração Por Missões da
Semadema criou e está desenvolvendo
a campanha “12 horas de oração” em

prol desta edição 2015 do congresso de
Missões da Semadema.
A Semadema e a AD em Codó
estão mobilizadas para receber
caravanas de todo o nosso estado e,
assim, conclamam os diletos pastores
e secretários de missões a formarem
suas caravanas.Ainscrição demandará
um investimento simbólico de R$
30,00 por pessoa e a igreja anfitriã
disponibilizará hospedagens para
todos os congressistas.
Ressaltamos que em todos
os congressos de missões que a
Semadema tem realizado Deus tem
impactado vidas e vocacionado
muitos crentes para o trabalho
missionário. Portanto, participe
conosco de mais este grande
momento missionário da Assembléia
de Deus no Maranhão e deixe-se
também ser impactado pelo poder do
Deus das Missões. A Semadema e a
AD em Codó estão de braços abertos
para recebê-los.
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TREINAMENTO MISSIONÁRIO EM PASTOS BONS
Semadema e Ad em Pastos Bons realiza mais um treinamento missionário em parceria
com a Amme Evangelizar e distribui farto para evangelização
A Semadema realizou, no dia 28
de agosto, mais um grande treinamento missionário em parceria com
a agência missionária Amme Evangelizar, do estado de São Paulo.
Desta vez o treinamento foi realizado na AD da cidade de Pastos
Bons, presidida pelo pastor Fernando Machado, e objetivou alcançar
principalmente as igrejas da região
sertaneja do nosso estado.
A sistemática deste treinamento
missionário foi a mesma já adotada
em eventos anteriores realizados na
cidade de Santa Inês, ou seja, cada
igreja pôde realizar quantas inscrições achou conveniente, sendo que
cada inscrição permitiu à igreja en-

viar duas pessoas ao treinamento e
receber uma doação de 2.500 literaturas voltadas para a evangelização e
o discipulado de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Representantes de várias igrejas
da região sertaneja e de outras partes do Maranhão se fizeram presentes
ao treinamento, retornando para suas
igrejas com mais conhecimento e
motivação para o trabalho missionário e munidos de grande quantidade
de material evangelístico, tendo sido
distribuídas naquele ato cerca de 100
mil literaturas evangelísticas às igrejas participantes.
Uma grata novidade relacionada a
esse treinamento é que o Projeto CeiPr. Francisco de Assim com o Pr. Fernando
MAchado Lider da Ad Pastos Bons

Participante do treinamento missionário

fa, capitaneado pelo pastor Fernando
Machado, veio se somar à parceria
Semadema-Amme para o trabalho
pós-treinamento e, a julgar pelos primeiros resultados, esta já profícua
parceria se torna ainda mais forte e
promissora e tudo isso certamente redundará em maiores bênçãos para o
Reino de Deus.

TRABALHO MISSIONÁRIO EM FRANCO PROGRESSO
NA ÁRE AMISSIONÁRIA DE QUILOMBO
Um dos projetos em que a Semadema mais tem empenhado esforços é a
criação de áreas missionárias. Fruto
de uma visão de Deus dada ao Pastor
Francisco de Assis, esse projeto, que
consiste na criação de áreas missionárias ligadas diretamente à Semadema
em regiões pouco assistidas pela igreja, tem redundado em grandes avanços
para o Reino de Deus nessas regiões.
Um bom exemplo disso é o que está
acontecendo na Área Missionária de
Quilombo, liderada pelo Pastor Moisés. Composta por alguns povoados

antes ligados eclesiasticamente ao
campo de Assuviante, essa área missionária vive hoje um momento de
grande desenvolvimento, tendo inclusive recentemente iniciado a construção do seu Templo Central. Deus
tem operado de forma maravilhosa
através da vida do Pastor Moisés e
sua família e muitas portas, antes totalmente fechadas, têm sido abertas
ao santo evangelho naquela região.
A Equipe Semadema realizou recentemente uma visita àquela área e,
além de participar do lançamento da

pedra inicial da construção do templo em Quilombo, pôde constatar o
quanto o Senhor tem promovido o
Seu Reino naquele lugar.

Lançamento da pedra inicial do templo da
Ad em Quilombo
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AD CAMPO TIRIRICAL REALIZA II CONGRESSO
FEMININO COM ÊNFASE MISSIONÁRIA
A AD em Tirirical, presidida pelo
Pastor Osiel Gomes, realizou nos
dias 20 a 22 de agosto de 2015 o II
congresso feminino com ênfase missionária. O Congresso abordou o
tema: A quem enviarei? (Is 6.8) e foi
coordenado pela missionária Aderiam Henrique.
O evento contou com a participação das preletoras Isa Reis, do estado
de Pernambuco, da Missionaria Suely lima, de Caxias-Maranhão, e da
missionária Geide Araújo, de Lago da
Pedra, representando a Semadema. O
louvor ficou por conta das cantoras
Suelen Lima, Ana Paula Maranhão e

Vanilda Bordiere. O evento foi uma
benção, com um grande mover de
Deus e o despertamento da consciência missionária e da importância da
participação do circulo de oração na
obra missionária.
Segundo o pastor Osiel Gomes
“este evento não se trata apenas do
ajuntamento de mulheres, ele tem
como desígnio edificar cada uma
congressista no conhecimento da palavra de Deus”. A proposição para
este ano é uma temática bastante necessária, a qual envolve uma consideração premente: missões.
Equipe Semadema

Missionária Geide Araújo e a Missionária
Aderianh Henrique
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PROJETO CEIFA-AD EM PASTOS BONS
A AD em Pastos Bons, liderada
pelo Pastor Fernando Machado, tem
aceitado o grande desafio evangelístico e missionário, sendo sensível ao
chamado de Deus e ouvindo a voz das
pessoas que clamam por socorro. Entendendo que o Sertão clama pela luz
na escuridão, esta igreja tem abraçado
a causa de levar o evangelho às almas
que precisam de salvação através do
Projeto CEIFA, visão missionária que
surgiu do coração de Deus, por meio
do Pastor Fernando Machado.
Esse grande projeto missionário
teve início no ano de 2014, por volta do mês de maio e o seu início foi
marcado pela realização de 15 cruzadas consecutivas, tanto na cidade, em
bairros distintos, quanto em campos e
povoados carentes de trabalhos evangelísticos. A cada dia que se passava
os resultados só motivavam a igreja a
guerrear nesse grande combate.
O Pastor Fernando, por meio da
ação do Espírito Santo, criava estratégias que chamavam a atenção
da cidade para ouvir a Voz de Deus:
grandes vasos usados por Deus na
área do louvor atuavam, tornando os
cultos mais atrativos. Eram realizadas, ainda, ações sociais com distribuição de cestas básicas, o que fez a
região parar para ouvir e ver o grande
movimento sendo feito. Por tudo isso
o Reino de Deus foi muito beneficiado, pois muitas almas passaram a ser
resgatadas.
A igreja percebeu que era urgente
tomar uma atitude e, sem pensar em
desistir, colheram os frutos de Deus.
Não era hora de viver no egoísmo, mas
sim de levantar, não temer e contar
ao mundo o que o Senhor Jesus pode
e continua fazendo pela obra Dele.
Outrora, com a falta de equipamentos necessários para realização e
desenvolvimento da obra, a igreja se
despertou com fé para a expansão de
toda uma base, que possibilitasse um

amplo e complexo trabalho. Grandes
investimentos começaram então a ser
feitos. Adquiriu-se uma mega estrutura de som e banda, estruturas de assentos para o público ouvinte e meios
de transporte para locomoção tanto
da igreja quanto da estrutura necessária para a organização das cruzadas
evangelísticas.
Os excelentes resultados que foram obtidos não implicam dizer que
essa igreja não passasse por provações e lutas, mas era e ainda é aos
pés de Jesus Cristo que o povo de
Deus alcança a vitória. Um exemplo
assim merece ser seguido não para a
exaltação da igreja que agarrou essa
oportunidade no coração, através do
Pastor Fernando, mas sim para o resgate de almas que vão descendo ao
abismo.
A AD em Pastos Bons vai seguindo as palavras de Neemias, que diz:
“Estou fazendo uma grande obra, de
modo que não posso descer”. O tempo
da igreja nessa terra está bem perto de
se extinguir, daqui a pouco a trombeta
soará e onde estão os frutos seus?
O Projeto Ceifa tem chamado a
atenção de muitos outros projetos,
igrejas e pastores no desejo de serem
parceiros na obra. No mês de agosto

de 2015, por exemplo, a AD em Pastos Bons recebeu, por meio de uma
parceria com a Semadema, o treinamento missionário da AMME, instituição missionária do estado de São
Paulo que desenvolve ações nas áreas de treinamento missionário e distribuição de literatura evangelística.
O objetivo desta parceria é apoiar as
igrejas parceiras no desenvolvimento
de trabalhos evangelísticos sistemáticos através do emprego do material
da Amme e do desenvolvimento das
estratégias apontadas no treinamento
já realizado. As muitas igrejas da região sertaneja e até de outras regiões
do nosso estado que já aderiram ao
projeto poderão contar com o apoio
da estrutura do Projeto Ceifa.
No contexto local a AD em Pastos
Bons já iniciou os trabalhos de evangelização em bairros, povoados e
também nas escolas, com muitas estratégias como: peças teatrais, coreografias e uma palavra motivadora. Os
resultados têm sido positivos, muitas
almas têm se decidido a Cristo e muitos são os testemunhos maravilhosos
de crianças, adolescentes e jovens
que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor.
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PASTOR LÁZARO AMORIM,
ASSEMBLEIA DE DEUS EM CODÓ-MA
Equipe Semadema – Pastor Lázaro,
qual é a expectativa da AD em Codó
para a realização deste congresso?
Pastor Lázaro – A nossa maior expectativa é que seja despertada com
mais intensidade uma consciência missionária em toda a igreja, de
modo que a mesma se comprometa
com o tema missões.
Equipe Semadema – Qual é, em sua
opinião, a importância da realização
deste congresso para a AD em Codó?
Pastor Lázaro – Codó ocupa uma
posição muito importante na região
dos cocais, acesso fácil, por sua posição geográfica próxima a outras
cidades importantes, seguramente o
Pastor Lázaro Amorim e esposa
congresso estadual de missões tem
tudo para ser bem assistido.
para missões, e que saiam de Codó de incentivo da diretoria desta Secom seus corações quebrantados cretaria de Missões (SEMADEMA),
Equipe Semadema – Como a igreja
nos apoiando sempre na medida do
com relação à obra de Deus.
tem se preparado para este evento?
possível.
Pastor Lázaro - A Assembleia de
Deus em Codó tem realizado a divulgação em todas as congregações,
e através dos meios de comunicação
e nas redes sociais. Equipes estão se
mobilizando, checando tudo, afim
de que nada fique fora de controle. Há um pouco de ansiedade, mas
isso é normal. Acima de tudo a nossa
expectativa é boa.
Equipe Semadema – Qual é a sua
expectativa em relação à participação de outras igrejas?
Pastor Lázaro - Desejamos que as
demais igrejas participantes desse
congresso venham com o mesmo desejo que o nosso, com a visão voltada

Equipe Semadema – Em sua opinião, os preparativos para o congres- Equipe Semadema – Que palavra
so já provocaram alguma mudança o senhor poderia deixar aos nossos
leitores acerca da importância deste
na vida da igreja local?
grande evento missionário?
Pastor Lázaro - Creio que sim, pois
Pastor Lázaro – O que queremos ditoda a igreja já está em movimento e
zer a todos os leitores do Informativo
todos os irmãos estão ansiosos com Semadema é que a participação de totudo que está por vir com relação ao dos eles é muito importante, pois este
congresso.
evento visa ampliar o Reino de Deus
tratando sobre o fazer missionário além
Equipe Semadema – Como tem das fronteiras, levando-nos a vivenciar
sido a experiência desta parceria com o evangelho de forma integral confora Semadema para a realização deste me o mandamento de Jesus expresso
importante evento?
na Bíblia. Também evangelizar, resgatar vidas para Cristo através do trabaPastor Lázaro - Tem sido excelente, lho missionário individual e em massa,
pelo fato de trazer à igreja de Codó, poporcionando o bem estar espiritual
uma nova visão de como se realizar a e social das pessoas alcançadas pela
obra missionária, através da palavra mensagem do Evangelho de Cristo.
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ENCONTRO DE LIDERES DA AD NORDESTINA
COM ENVOLVIMENTO EM MISSÕES

Lideres da Ad nodestina presente no encontro

Durante os debates relacionados ao
fazer missionário desenvolvido pela
AD nordestina, por ocasião do 11º Fórum de Missões do Nordeste, realizado
no último mês de maio, na cidade de
Fortaleza-CE, foi sugerido pelo Pastor
Antônio José, líder da AD em Fortaleza, Templo Central, a realização de um
encontro de líderes da AD nordestina
para tratarem acerca da obra missionária. A proposta do encontro era reunir
presidentes de convenções do nordeste e presidentes de campo com envolvimento em missões para discutirem
sobre a evangelização do Nordeste e a
participação da AD nordestina no fazer
missionário ao redor do mundo. Para a
glória de Deus este projeto se tornou
realidade, e o Primeiro Encontro de
Presidentes de Convenção e Presidentes de Campos com envolvimento em
Missões ocorreu nos dias xxx na cidade de João Pessoa-PB.
Das 16 convenções das Assembleias
de Deus no Nordeste, 10 estavam representadas, sendo que três delas estavam representadas pelos seus próprios
presidentes (Pr. José Carlos, líder da
AD na Paraíba e Presidente da UMADENE; Pastor Jose Roberto, líder da
AD em Abreu e Lima-PE e Pastor Daniel, Líder da AD em campina Grande
- Paraíba).

O encontro contou também com a
presença de ilustres homens de Deus,
como os pastores Elinaldo Renovato
de Lima, da AD em Parnamirim-RN,
Pastor Miranda, da AD em Mossoró
RN, Pastor Antonio José, da AD em
Fortaleza-CE, Dr. Ronaldo Rodrigues de
Souza, Diretor Executivo da CPAD e do
Pastor Wellington Junior, dentre outros.
O evento, segundo alguns veteranos, é
um marco em nossa história e sinaliza o
retorno de nossos líderes às discussões
realmente relevantes para o Reino de
Deus: evangelização, missões, crescimento da obra de Deus e comunhão.
Dentre as definições que foram
pontuadas destacamos duas: a elaboração de um devocional de oração
pelo Nordeste, a ser publicado pela
CPAD, e o lançamento da campanha

de oração pelo Nordeste, culminando
com um grande impacto evangelístico
denominado “Nordeste para Cristo”, a
ser realizado de 15 de agosto a 16 de
setembro de 2016, portanto, 31 dias de
oração. Ficou acertada ainda a realização de um grande impacto evangelístico (Nordeste para Cristo), a ser realizado dia 17 de setembro, evento este
que deverá envolver desde as maiores
capitais até as menores vilas onde a
Assembleia de Deus está presente.
Decidiu-se também a realização de
uma pesquisa sobre a real situação da
obra missionária no Nordeste, visando
saber onde estão e como estão vivendo
os nossos missionários, mapear os lugares sem cobertura evangelística e os
contextos minoritários
A Ceadema e a Semadema estiveram muito bem representadas neste
encontro inédito. Marcaram presença
os pastores Rayfran Batista da Silva,
presidente da AD em Santa Inês, 2º
Vice-Presidente da Ceadema e membro do Conselho de Missões da Semadema, que a pedido do pastor Pedro
Aldi damasceno representou a Ceadema no encontro, e o Pastor Francisco
de Assis Gonçalves de Araújo, Secretário Executivo de missões da AD no
Maranhão. Equipe Semadema.
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