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CUIDADO INTEGRAL
DO MISSIONÁRIO
Na carta de Paulo aos Romanos
capítulo 10, versículo 13, ele faz uma
afirmação: “todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo”. No
versículo 14 existem quatros perguntas:
1ᵃ Como invocarão aquele em quem
não creram? 2ᵃ Como crerão naquele de
quem não ouviram? 3ᵃ Como ouvirão se
não há quem pregue? 4ᵃ Como pregarão
se não forem enviados?
Partindo da coerência missiológica e
teológica, o texto supracitado nos conduz
a uma reflexão em torno de uma quinta
indagação: Como enviar sem considerar
nosso recurso mais valioso em missões,
que é a pessoa do missionário?
A Bíblia não deixa dúvida quanto
ao cuidado de Deus para conosco. A
questão é: Será que nós na condição de
Igreja local enviadora estamos cuidando
dos nossos que estão servindo ao Senhor

em missões estaduais, nacionais e
mundiais? Do ponto de vista acadêmico,
missiológico, para a grande maioria dos
estudiosos no campo da missiologia
e da antropologia missionária, com
destaque para: Paul G. Hiebert, na sua
obra “O evangelho e a diversidade
das culturas um guia de antropologia
missionária” e William D. Taylor, na
sua obra, “valioso demais para que
se perca;A pessoa do missionário e
sua família necessitam de cuidados de
forma integral que compreendem desde
a triagem, seleção e preparo pré-campo
passando pelo acompanhamento regular
no campo, sustento digno,licenças
quando necessária,interseção e retorno.
É na perspectiva do cuidado integral
que a Secretária de Missões das
Assembléias de Deus no Estado do
Maranhão propõe como instrumento

metodológico um questionário dividido
em sete categorias: Família,Ministério,
Relacionamento Interpessoal,Vocação,
Formação,Saúde Física e Emocional e
Visão de Futuro. Tendo como objetivo
principal diagnosticar a realidade dos
missionários em campo, e como objetivos
específicos: 1- Identificar as causas
básicas de transtornos de ordem material,
emocional e espiritual. 2- Estudar e
propor soluções para os transtornos. 3Disponibilizar instrumentos estratégicos
para as Igrejas.
Pastor: Francisco das Chagas Tavares
Assessor para assuntos missiológicos e
antropológicos junto á Secretária de Missões
das Assembléias de Deus no Maranhão –
SEMADEMA.

ASSEMBLEIA DE DEUS EM PAULO RAMOS
REALIZA 1ª CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
ASecretaria de Missões daAssembleia
de Deus em Paulo Ramos (Semadepar),
em parceria com a Semadema, realizou
nos dias 16 a 18 de agosto de 2013
a sua 1ª Conferência Missionária.
Subordinada ao tema: IGREJA E
MISSÕES – A IGREJA LOCAL
NO CONTEXTO MISSIONÁRIO
e tendo como preletores o Pastor
Francisco de Assis Gonçalves Araújo
(Secretário Executivo da Semadema) e
o Pastor Francisco das Chagas Tavares
(Assessor para assuntos missiológicos
da Semadema) e tendo como públicoalvo os pastores, missionários e
vocacionados para a Obra Missionária
da AD em Paulo Ramos e igrejas de

campos
vizinhos,
esta
Conferência
tratou acerca do
papel da igreja local
no que se refere ao
fazer missionário. Ao
final do evento todos
os
participantes
atestaram o seu
sucesso e pediram
unanimemente aos
Pastores
Alberto
de Sousa Ferreira e
Amilton de Araújo
Sampaio, respectivamente PastorPresidente e Secretário de Missões
da AD em Paulo Ramos que envidem

esforços pela realização da 2ª segunda
Conferência Missionária o mais breve
possível.

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
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BENEFÍCIOS DA EVANGELIZAÇÃO NA
VIDA DE UMA IGREJA LOCAL Mc 16:15 - 20
Muito se tem dito sobre Missões,
mas jugo indispensável considerarmos
com mais cuidado a verdadeira fonte
de Missões - a igreja local. Vamos
analisar alguns pontos que corroboram
com esta verdade, quais benefícios
podem alcançar uma igreja local
envolvida com evangelismo? Ou: Por
que é tão importante manter essa prática
tradicional na vida da igreja local?
Crentes comprometidos com a
palavra de Deus. O simples fato de
sair para evangelizar já demonstra um
compromisso com a palavra de Deus.
Não obstante ser gratificante termos
como principal ferramenta de trabalho
a extraordinária e benfazeja Palavra de
Deus, é comum sermos interrogados
acerca de temas para os quais às vezes não
temos resposta satisfatória no momento
e isso gera em nós uma busca e uma sede
por respostas mais claras e mais firmes,
isto é, somos também tocados por uma
sede de beber e conhecer mais desta
fonte inesgotável (Aleluia).
Uma igreja que desfruta do
sobrenatural de Deus. Não recebemos
apenas uma ordem para cumprir, mas
fomos informados que Aquele que nos
mandou pregar também sairá conosco ao
campo confirmando a Palavra pregada
pelo seu povo. Caros companheiros, não
precisamos mais de tantos programas ou
modelos para fazermos a obra de Deus,
pois o modelo antigo ainda é o mais
eficiente de todos - a igreja prega e o
Senhor confirma com sinais e maravilhas,
é só isso mesmo, e existe algo maior que
isto? Creio que não.
Crescimento planejado por áreas e
faixa etárias. Encontramos na Palavra
de Deus uma expressão que explica um
fenômeno que a evangelização produz
na vida de uma igreja, veja o que diz Is
54:2,3: “Alarga o espaço da tua tenda;
estenda-se o toldo da tua habitação, e

não o impeças; alonga as tuas cordas
e firma bem as tuas estacas. Porque
transbordarás para a direita e para a
esquerda; a tua posteridade possuirá as
nações e fará que se povoem as cidades
assoladas”.
Amados, a igreja nesse caso pode
desenvolver a sua atividade evangelística
envolvendo todos os seus departamentos
desde crianças até a terceira idade
como em uma canção que executamos,
precisamos utilizar acordes maiores e
menores e ainda seus relativos, assim
Deus fará com que todos os dedos toquem
a mesma canção e de forma afinada, pela
regência do Espírito Santo. Aleluia!
Uma igreja sempre nova e
renovada. Outro beneficio maravilhoso
que a evangelização produz em
uma igreja é ver nascerem pessoas
continuamente para Deus. É comum
vermos crentes novos encorajar um
grupo ou até mesmo uma igreja ser
renovada pela alegria de quem está
descobrindo o prazer de conhecer a
Deus e viver uma vida nova em Cristo
Jesus. Além disso, é triste viver em uma
casa sem crianças, pois o nascimento
de uma nova vida sempre gera alegria e
festa, inclusive nos céus de glória. veja
o que o Amado Salvador nos diz em
Lucas 15:10: “Eu vos afirmo que, de

igual modo, há júbilo diante dos anjos de
Deus por um pecador que se arrepende”.
Uma igreja com visão e paixão
por almas vai sempre gerar bons
missionários. Aqui está um dos mais
preciosos frutos da evangelização local
- o surgimento de novos obreiros. A obra
de Deus vai sempre precisar de homens
e mulheres experimentados nos labores
da busca por almas, Deus vai precisar
tirar alguém para levar além fronteiras e
Ele certamente buscará por aqueles que
já vivam nas trincheiras locais em busca
de almas, homens que já saibam o que
é padecer pelo precioso nome de Jesus.
Em Atos 9:15,16 está escrito: “Mas
o Senhor lhe disse: Vai, porque este é
para mim um instrumento escolhido para
levar o meu nome perante os gentios
e reis, bem como perante os filhos de
Israel; pois eu lhe mostrarei quanto lhe
importa sofrer pelo meu nome”.
Amados irmãos, a evangelização na
vida de uma igreja local naturalmente
vai fornecer novos trabalhadores para a
seara do Mestre. Que possamos confiar
nessa palavra e fazermos a nossa parte,
pois assim, do céu virá o amém. Que
Deus nos ajude.
Seu irmão em Cristo, Evangelista
João da Cruz Viana Silva – Secretário de
Missões da AD em Timon-MA
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AD EM LAGO DA PEDRA ABRE AS
INSCRIÇÕES PARA O PROMIFE 2014
Desde 2004, a Assembleia de Deus
em Lago da Pedra desenvolve o Projeto
Missões de Férias (PROMIFE), que se
constitui em ações de preparo teórico e
treinamento prático a jovens solteiros,
casais e pessoas comprometidas em
doar suas férias para o Senhor Jesus,
preparando-se teoricamente e indo a um
campo missionário para ações práticas
nas áreas de evangelismo, pregação da
palavra de Deus, oração, consagração,
além de outras ações que fazem parte
do portfólio ofertado a quem atende ao
desafio.
A cada ano Deus tem salvado muitas
vidas, confirmando o trabalho e nos
dando razões para nos doarmos a cada dia
mais em prol da Obra do Reino de Deus.
Para atender mais campos e líderes
que desejavam se integrar ao projeto
e contribuir mais com o PROMIFE,
a AD em Lago da Pedra tem aceitado
solicitações de parcerias, para que
alguns campos possam ofertar o
PROMIFE em suas regiões, alcançando
assim o máximo possível de alunos.
Para 2014, a AD em Lago da Pedra
está firmando parcerias com as igrejas
da FAÍSA (Básico em Missiologia),
NOVA
IORQUE
(Básico
em

Missiologia) e PARNARAMA (Básico
em Missiologia). Além dessas igrejas
arroladas acima, já temos parceria com a
AD em Junco do Maranhão.
Em Lago da Pedra, teremos os
três níveis do curso: Básico, Médio e
Bacharel em missiologia. Os três níveis
funcionarão simultaneamente no mês
de janeiro. Para cada nível, o desafio da
prática é distinto e em locais diferentes.
As aulas são interativas, participativas,
lúdicas e instrutivas. As experiências
compartilhadas enriquecem a vida dos
alunos, bem como a dos professores, pois
há uma saudável troca de experiências
no ambiente das aulas. Além das aulas
teóricas, há momentos de profunda
reflexão espiritual, como oração, jejum,
consagração e vigílias programadas no
decorrer do calendário teórico.
Os professores são homens e mulheres
de Deus, comprometidos com os valores
do Reino, com larga experiência nas
lides do trabalho missionário, que
contribuem com o que Deus tem lhes
dado, tanto na área pedagógica, quanto
na área teológica e missiológica.
O PROMIFE é ofertado pelo Centro
de Formação Missiológica e Técnicas
Associadas (CEFOMTA) e administrado

pela Secretaria de Missões da
Assembleia de Deus em Lago da Pedra
(SEMADELP).
As inscrições já estão abertas para os
cursos Básico (Lago da Pedra, Faísa,
Nova Iorque e Parnarama), Médio (Lago
da Pedra) e Bacharel (Lago da Pedra).
Teremos stand na 21ª Escola Bíblica de
Obreiros em Coroatá e na 74ª AGO em
Chapadinha, onde estaremos atendendo
pastores, secretários de missões,
missionário(a)s e demais interessados.
Para os interessados que residem nas
regiões de Parnarama, Nova Iorque e
Faísa as inscrições podem ser feitas
também nessas igrejas.
Pr. Daniel Brasil
Secretário de Missões
•INFORMAÇÕES: Pr. Daniel Brasil
(99) 8188-0770/8400-3562 – Ev.
Damasceno (99) 8105-3000/9128-8887
Mis. Evanda Soares (99) 8157-7102
– SEMADELP (99) 3644-0039
NÚCLEOS DE PARNARAMA
E NOVA IORQUE - Prof. Fábio (99)
8185-4350/3577-8010
NÚCLEO FAÍSA – Pr. Carneiro
(98)8220-2871/3688-2056–
pr.carneirosilva@gmail.com

1º ENCONTRO DE LÍDERES DE MISSÕES DO SETOR I
Aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto
de 2013 o primeiro encontro de líderes
de evangelismo e missões do Setor da
Semadema, que tem como promotor
o Evangelista João da Cruz Viana. O
evento aconteceu na Assembléia de
Deus do campo da Ponte, liderada pelo
Pr. Elisvaldo Santos e os trabalhos

desenvolvidos foram muito proveitosos.
Subordinado ao tema: “Trabalhando
enquanto é dia!” e com os seguintes
subtemas: “Como Organizar uma
secretaria local de Evangelismo e
Missões” (ministrado pelo Evangelista
João da Cruz Viana); “Como alcançar
os pequeninos” (ministrado pela
Missionária Zequinha Abreu) e “Os
benefícios da evangelização na igreja
local” (ministrado pelo Pr. Elias Sousa),
o trabalho foi marcado por um clima de
confraternização e muita espiritualidade.
Na oportunidade foram traçadas algumas
metas a serem alcançadas pelas igrejas
que compõem o setor I e que atuam em
parceria com a nossa SEMADEMA.

Ficou acertada também a data do próximo
encontro que acontecerá nos dias 26 e 27 de
Outubro e será realizado no campo do Buriti
Cortado.
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II CONGRESSO DE MISSÕES DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS NO MARANHÃO
Está se aproximando o II Congresso
estadual de missões e a Semadema
conclama todo o povo de Deus a continuar
orando e trabalhando para que este evento
se traduza em grandes bênçãos para a obra
missionária realizada pelas Assembléias
de Deus maranhenses. A equipe da
Semadema e o comitê organizador local
da AD no Cohatrac estão trabalhando
incansavelmente para que este segundo
congresso estadual venha a ser uma
grande bênção para cada participante.
Conclamamos, portanto, a todos os nossos
Pastores, Missionários, Promotores de
Missões e demais lideranças do povo de
Deus a mobilizarem suas caravanas, pois
Deus, o idealizador por excelência da Obra
Missionária, espera nos encontrar nos dias
15, 16 e 17 de novembro na AD Cohatrac
e ali derramar em nossos corações um
amor ainda maior pela sua obra.
O evento contará:
Com três grandes concentrações nas
noites de sexta-feira, sábado e domingo:
Com sete plenárias na manhã e tarde
de sábado, e manhã de domingo
Com seis seminários na tarde de
domingo para três públicos diferentes
Simultaneamente
ao
congresso
estadual acontecerá:
O 1º ENCONTRO DE
SECRETÁRIOS DE MISSÕES E
LÍDERES DAS ASSEMBLEIAS DE
DEUS DO MARANHÃO
ENCONTRO DE MISSIONÁRIOS
DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO
MARANHÃO
Na
oportunidade
montaremos
o espaço saúde para atender os
missionários com ações como:
-saúde bucal, atendimento psicológico
emocional,
-atendimento
medico
clinico -encontro de empresários,
empreendedores, profissionais liberais,
políticos, executivos e público geral
Já está confirmada a participação
dos seguintes preletores:

Pr . Pedro aldi –MA
Pr Rayfran Batista Ma
Pr Jacksom Douglas MA
Pr . Elias Oliveira – Equador
Pr. Marcos – novas tribos do Brasil/
projeto amanajé
Pr. Anísio Nascimento- sec. nacional de
missões – RJ
Pr. Joedsom- Nova Iguaçu- RJ
Pr. Elias Torralbo – SP
Pr. Samuel Procópio – SP
Pr. Francisco de Assis – MA
Pr. Osiel Gomes - MA
Pr. Euvaldo Sá - MA
Cantores:
Filepão - CE
Irmãos Silva - MA
Pr .Oseias Salgado - MA
Josiel Silva - MA
Ozany Jei/ Ozany Tatayni - MA
Coral cântico de Sião - MA
SUBTEMAS PARA PLENÁRIAS:
1.Igreja, o corpo vivo de Cristo e sua
ação missionária (Pr Pedro Aldi).
2.Espirito Santo agente da vida em
missões (Pr Rayfran )
3.Grande desafio da igreja – produzir
vida em terra seca (Pr Joedsom )
4.Evangelho, elemento de vida em
Missões. (Pr Jacksom Douglas)
5.Conhecendo as terras áridas do
mundo no contexto missionário e as
possibilidades de produzir vida. (a visão
missionária em um mundo globalizado)
Pr. Elias Oliveira - Equador
6.Preparando a terra para produzir vida
(Pr Anísio Nascimento)
7.Conhecendo as terras áridas do Brasil
no contexto missionário e as
possibilidades de Produzir
vida. (com ênfase aos povos
minoritários do Brasil)
(Pastor Márcio – Novas
tribos do Brasil/Projeto
AMANAJÉ )
SEMINARIOS:

SECRETÁRIOS DE MISSÕES E
LIDERES:
1.Os desafios de promover a obra
missionária em meio às aridez internas.
(Pr Francisco de Assis)
2.O importante papel da liderança na
promoção do trabalho missionário (Pr
Anisio Nascimento)
MISSIONÁRIOS:
1.O importante papel do missionário
como instrumento de Deus no fazer
missionário (ICo 3.) Pr Joedsom
2.A capacidade do Senhor da Seara
de plantar uma igreja nos lugares mas
inacessíveis (Pr Elias Oliveira)
EMPREENDEDORES,
EMPRESÁRIOS, PROFISSIONAIS
LIBERAIS EXECUTIVOS,
POLÍTICOS, PÚBLICO GERAL.
1.Investindo na produção de vida (Pr.
Ramos)
2.Semear vida em terra seca: missão de
todos (Pr. Euvaldo Sá)
GRANDES CONCENTRAÇÕES:
Tema Geral e temas Relacionados
1.Sexta feira - Grande concentração de
Abertura- Pr. Elias Torralbo
2.Sábado - Grande Concentração
Campal -Pr. Osiel Gomes
3.Domingo - Grande Concentração
Campal – Pr. Samuel Procópio
Valores:
Somente Camisa: R$ 15,00
Inscrição com hospedagem e
alimentação R$ 25,00
Inscrição com camisa, hospedagem e
alimentação R$ 35,00
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AD EM SANTA INÊS REALIZA A SUA 4ª
MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA E CERCA DE 15
MIL PESSOAS PARTICIPAM DO EVENTO
A Igreja Evangélica Assembleia
de Deus em Santa Inês, MA, realizou
neste final de semana, dias 31 de gosto
e 01 de setembro, a sua 4ª Mobilização
Evangelística na cidade! Este evento,
que já é considerado uma das maiores
realizações evangelísticas do Maranhão,
ocorre desde 2010 em Santa Inês. Neste
ano, a IEADESI, estabeleceu como meta
da Mobilização a realização de 2.500
cultos em um único dia. Esta meta, no
entanto, foi superada e, pela graça de
Deus a igreja realizou 2.890 cultos no
domingo, dia 01, das 8hs às 16hs.
Isso só foi possível graças à poderosa
mão de Deus sobre os membros e
congregados da Assembleia de Deus em
Santa Inês, que liderada pelo seu pastor
presidente, Rayfran Batista da Silva, se
organizou em 302 equipes, com pelo
menos 10 componentes cada uma; com
esta formação, cada equipe realizou
pelo menos 9 cultos com duração
mínima de 30 minutos cada culto.
Toda a cidade foi mapeada antecimob
2padamente e todas as ruas e avenidas
foram distribuídas equitativamente entre
todas as coordenações das equipes, as
quais, utilizando-se de carros-de-som,
bicicletas-de-som, caixas amplificadas
e trio-elétricos, saíram às ruas com o
propósito único de pregar o Evangelho

do Senhor Jesus Cristo por toda a cidade.
O evento foi antecedido por um grande
período de preparação espiritual por parte
da igreja, que consistiu nas seguintes
realizações: cem dias de oração, uma
caminhada de intercessão pelas ruas
da cidade em prol de seus moradores,
uma jornada de 24 horas de oração
ininterrupta em todas as congregações
e pontos-de-pregação da IEADESI que
se encerrou com uma grande vigília que
aconteceu na congregação Betel, no
bairro Saback. A multidão presente na
vigília foi renovada pelo poder de Deus
e várias pessoas foram batizadas com o
Espírito Santo!
No dia 31 de agosto, sábado, pela
manhã, mais de 200 jovens e adolescentes,
com a participação da Banda de música
Lírio dos Vales, realizaram nas mais
movimentadas avenidas da cidade uma
blitz evangelística, com distribuição
de literaturas bíblicas e realização de
jograis e peças teatrais que transmitiam
a mensagem do Evangelho às milhares
de pessoas que passavam pelo local!
Nas noites de sábado e domingo, a partir
das 19hs, foram realizadas as grandes
Cruzadas Evangelísticas A Vitória da
Cruz na praça da rodoviária, em Santa
Inês. O pregador da primeira noite foi
o pastor Walberto Magalhães, líder da
Assembleia
de
Deus em Presidente
Dutra, MA, que
ministrou sobre o
tema: O Calvário, a
Cruz e o Cristo. Na
noite de Domingo,
a mensagem foi
ministrada
pelo
pastor
Samuel
Procópio, de São
Paulo,
o
qual
pregou sob o tema:
O Filho Pródigo!
Pelo menos 15 mil

pessoas se fizeram presentes nestas duas
noites e ouviram a Palavra de Deus!
Durante a realização dos cultos e das
divulgações do evento foi veiculada
milhares de vezes uma mensagem sobre
o perigo das drogas.
Vários pastores e caravanas visitantes
vindos de diversas cidades também
participaram do evento, tais como o
pastor Laudenir, de Canindé – CE; o
pastor Raylson Batista coordenador da
área 14 da Assembleia de Deus em São
Luís, MA; o pastor Samuel, líder da
AD em Newton Belo; o pastor Ricardo,
líder da AD em Juçaral Mirim, MA;
o pastor Agostinho, líder da AD em
em Bom Jardim, MA; Pastor Jeconias
líder da AD em Satubinha, MA, Pastor
Antonio Joâo da AD ministério Centro
Oeste, Pastor Daniel da ADEG, Pastor
Nonoca da AD ministério de Anápolis
dentre outros. Participaram do louvor,
o grupo, Filhos de Davi, de São Luís,
MA; a cantora indígena Ozany Tataiany,
e o cantor Onildo Reis. Para glória do
Senhor Jesus, durante o evento, 492
pessoas receberam a Jesus Cristo como
Senhor e Salvador de suas vidas. A
Igreja Assembleia de Deus agradece a
todos os que oraram e colaboraram para
a realização de mais este evento. A Deus
toda glória!
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A VISÃO DA MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA
A mobilização missionária é uma
visão muito importante no contexto
missionário maranhense, pois visa
trabalhar as grandes e prementes
necessidades da obra missionária feita
pelas Assembleias de Deus no Maranhão.
Ela acontece todos os anos no calendário
de nossa convenção, sempre no primeiro
ou segundo domingo de julho, data esta
divulgada em dezembro na AGO, e
consiste num dia de oração e jejum pela
obra missionaria e um grande culto de
missões onde é feita a coleta de uma
grande oferta por meio dos envelopes
personalizados. Além disto, este ano foi
inserido na programação um dia inteiro
de mobilização evangelística em todo
estado.

O grande desafio
O grande desafio da Mobilização
Missionária é conseguir mobilizar
pastores e igrejas para aderirem à
programação, pois lamentavelmente o
individualismo ainda é muito grande
e tem dificultado bastante um melhor
aproveitamento deste trabalho
A grande possibilidade
Imagine o que Deus é capaz de fazer
se nos unirmos para um dia inteiro de
oração e jejum pela obra missionária,
se milhares de crentes se ombrearem e
clamarem a Deus ao mesmo tempo e
pelos mesmos objetivos, se dermos as
mãos e colhermos uma grande oferta
missionária em todo as nossas igrejas e
se nos unirmos e fizermos uma grande

mobilização evangelística em todos os
campos, no mesmo dia, para que aonde
alguém for neste dia encontre alguém
pregando a palavra de Deus.
Agindo assim poderemos arrecadar
uma oferta suficiente para atendermos
anualmente as necessidades da obra
missionária maranhense; poderemos
realizar o maior impacto evangelístico
que este estado já viu; poderemos, pelas
nossas orações, mover a mão de Deus
no sentido de que Ele levante um grande
exército de vocacionados para atender as
demandas da obra missionária e suprir
as necessidades de sua obra.
“Sem Deus nada de verdadeiro acontece
no seu reino, com Deus tudo pode
acontecer” (Pastor Ronaldo Lindorio)

A MODESTA REALIDADE DA
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2013
Até o momento a nossa
MOBILIZAÇÃO MISSIONARIA
2013 rendeu R$ 157.956,75
Pedimos aos nobres companheiros
que ainda não prestaram contas
que o façam com a maior brevidade
possível, e aqueles que ainda não
fizeram a mobilização 2013 que
a façam. Caso precisarem de

envelopes entrem em contato com
a nossa Secretaria de Missões
ou com o promotor regional de
missões da sua região para que
possamos fazer os investimentos
pendentes e necessários. Estimase que tenhamos alcançados entre
15.000 a 20.000 cultos e cerca
de 800 decisões na mobilização

evangelística deste ano de 2013.
Imagine o que Deus fará por nosso
intermédio se dermos as mãos e
abraçarmos juntos esta obra.
“Para que todos sejam um, como
tu, ó pai, o és em mim, e eu em ti. Que
eles também sejam um em nós, para
que o mundo creia que tu me enviaste”
(Senhor Jesus Cristo Jo 17.20)
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RELATÓRIO MISSIONÁRIO – GUINÉ BISSAU - ÁFRICA OCIDENTAL
“Para que se conheça na terra o teu
caminho, e em todas as nações a tua
salvação.” Salmos 67.2
Queremos, através deste, compartilhar
com os amados pastores e irmãos a
nossa alegria por tudo que Deus tem nos
permitido realizar, como resultado do
seu apoio nesta seara.
O Senhor tem nos guardado e
preservado a nossa vida e saúde, pela
sua infinita misericórdia.
Assunto do País, golpe de estado:
Já foi nomeado um novo governo de
transição pelo período de um ano;
após uma intensa negociação com a
comunidade internacional, os militares
tomaram decisão de retornar o poder aos
civis, mas podemos ver que a situação
ainda não está bem resolvida.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
- 1 - Foram cobertos, de zinco, 3
três templos em tempo hábil, ou seja ,
antes das chuvas, nas tabankas(Aldeia)
de Tira-Camisa, Braia e Gan-Vitor
2 – Distribuímos 1.150 caixas de
presentes para 1.150 crianças na faixa
etária de 2 a 14 anos, cumprindo as
regras do projeto norte-americano
Bolsa
Samaritano(foto
anexo).
Alcançamos 8 Aldeias, sendo que 4
delas são mulçumanas, onde após a
distribuição dos presentes, passamos o
filme Jesus Cristo(baseado no livro de
Lucas) no Telão. Só este ano já tivemos
oportunidade de mostrar o referido filme
para mais de 4.000 pessoas.
3 – Compramos um carro marca
TOYOTA de carroceria, de terceira
mão, do ano de 1995. Este veículo tem
sido uma grande benção na obra, no
evangelismo, no transporte de material
de construção, de pessoas doentes, etc...

4
–
Em
maio,promovemos
um
seminário em Fulacunda,
tendo o pastor Zaqueu
Yisa como preletor, onde
crentes dos outros pontos
de pregação estavam
presentes. O Pr. Zaqueu
é o mesmo que realiza
o curso de 03 meses no
Farim, para onde enviamos
alguns irmãos a cada ano.
5 – Dia 04 de junho
comemoramos 1 ano da construção do
templo da Aldeia Alto Bani.
6 – Tivemos momentos agradáveis
na festa de encerramento do ano letivo
2011/2012 do Jardim de Infância PEPE,
com a presença dos pais das crianças,
algumas autoridades locais e Igreja.
(foto Anexa).
7 – Inauguramos o templo na Aldeia
de Garcene, o qual é composto de um
salão de culto, uma sala de aula e uma
casa para o obreiro. Esta obra foi
iniciada no ano passado.
As chuvas já iniciaram; ano passado
choveu pouco, com isto temos tido
escassez de água, mas graças a Deus
estamos vencendo.
Devido
as chuvas, os mosquitos da
MALÁRIA se tornam abundantes
e outros tipos de doenças também
se proliferam.
Agradecemos muitíssimo pela
sua participação neste trabalho do
Senhor além fronteiras. Rogamos
a Deus que lhes recompense
conforme as sua ricas benções
em todos os aspectos da sua vida.
- Agradecemos ao nosso bom
Deus pelo que tem realizado

e também pela
SEMADEMA e Igreja que tem sido
canal de bençãos para esta seara;
- pedimos que continue orando por
nós, para Deus dar livramento, proteção
na área da saúde e ousadia no falar a
palavra de Deus;
- ore para que o dono da seara
continue derramando a sua graça sobre
esse trabalho, para que portas se abram
e os projetos continuem se expandindo,
através dos quais muitas vidas tem sido
transformadas pelas Boas Novas do
Senhor Jesus. A Ele toda honra, glória
e louvor!
Em Cristo,
Esequias e
Márcia

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

