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Editorial
DO PALÁCIO
PARA O DESERTO
Caminhos e Descaminhos
da Missão
As ciências sociais, por meio dos
estudiosos mais renomados, afirmam
categoricamente, em especial a
antropologia, com o auxilio da
historiografia e da sociologia, que o ser
humano no decorrer de sua existência,
notadamente ficou marcado pela ação
de buscar sempre alguma coisa para
o seu deleite. Isto é: o ser humano é
um ser buscante na sua essência. Para
que tenhamos uma ideia, a partir da
Bíblia podemos observar claramente
nos salmos 42.1 e 63.1 essa marca
emblemática estampada nas expressões
do salmista ao dizer: “a minha alma tem
sede” e “toda manhã eu busco”. Nesse
sentido dois elementos se destacam
de forma prioritária, a saber: em toda
cultura e em qualquer lugar há sempre
uma busca incessante, que converge
para alcançar abrigo e comida, sempre
na perspectiva de se instalar em uma
zona de conforto. Dependendo do
poder aquisitivo de quem busca os
dois elementos supracitados (abrigo
e comida), podemos contemplar
pessoas vivendo em ambientes que
vão desde um barraco de papelão,
com uma refeição composta de restos
de alimentos encontrados no lixo,
até as suítes de hotéis luxuosíssimas,
abastecidas de iguarias, onde uma
diária chega a custar mais de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais).
Nas duas situações a preocupação
dominante é poder usufruir de alguma
forma de um espaço que possibilite
comodidade.
Nos dias atuais a idéia dominante,
principalmente entre a maioria das
denominações neopentecostais ditas
cristãs, têm sido a de buscar por
meios diversos, inclusive fazendo uso
de magias, abrigo e comida visando
sempre sair do deserto para o palácio.
Moisés e Neemias resolveram fazer o
caminho inverso, numa demonstração
de profunda compaixão pelos outros,
abrindo mão de prestígio, regalias e
todo o conforto que um palácio pode
oferecer. No caso de Moisés, além de
deixar o palácio, ariscou sua própria
vida para intervir em uma situação
de miséria na qual o seu povo estava
submerso, tendo que passar a viver
em um contexto inóspito, desértico
para cuidar do seu povo. Quanto a
Neemias, não foi muito diferente;
vivia no palácio desfrutando de uma
função nobre na condição de homem
da confiança do Rei Artaxexes, até que

um dia foi surpreendido com a visita
de seus irmãos que lhe trouxeram
uma notícia terrível de Jerusalém.
Quando Neemias indagou a um
deles: “como andam as coisas em
Jerusalém”? A resposta foi “está uma
desgraça”! Imediatamente Neemias
caiu ajoelhado chorando copiosamente
(Ne 1.4). Em seguida, orou, planejou,
abriu seu coração com o Rei e agiu
estrategicamente na reconstrução da
cidade de Jerusalém.
Chegar ao palácio certamente é um
desejo de muita gente e não há nada
de errado nisso. Muitas Igrejas podem
ser consideradas verdadeiros palácios;
estar no palácio não é pecado; a
questão crucial que se apresenta diante
de nós em relação aos nossos irmãos
homens e mulheres, missionários e
missionárias, e que se constitui um
grande desafio é: quem está no palácio
e tem compromisso com o cuidado
integral missionário, jamais esquece
quem está no deserto.
Autor: Pr. Francisco das Chagas
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2016
A Semadema, juntamente com todas
as Assembleias de Deus ligadas à
Ceadema se preparam para a realização
da mobilização missionária 2016.
A Semadema –Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão
–seprepara para a edição 2016 da grande
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA
DO MARANHÃO. Subordinada ao
tema: AVANÇANDO EM TEMPOS
DE CRISE a Mobilização Missionária
2016 será realizada no dia 10 de julho
e abrangerá todas as Assembleias de
Deus filiadas à Ceadema.
Diferentemente do que vinha
acontecendo nos anos anteriores, quando
a Mobilização Missionária do Maranhão
abrangeu a realização do dia de impacto
evangelístico (sábado) e do dia de
intercessão missionária e arrecadação da
grande oferta missionária (domingo), a

edição 2016 da Mobilização Missionária
será realizada apenas no domingo, uma
vez que o dia de impacto evangelístico
será realizado no mesmo dia da
MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA
NORDESTE PARA CRISTO (17 de
setembro), evento que será realizado
por iniciativa do Fórum de Missões
do nordeste, que resolveu adotar este
modelo de trabalho já tradicionalmente
realizado pela Semadema.
A expectativa da Semadema em torno
desta edição 2016 da Mobilização
Missionária do Maranhão é muito
grande, pois grandes são as demandas
do trabalho missionário que temos
à nossa frente. Como todos sabem,
a Semadema tem transposto muitas
barreiras, tem alargado as fronteiras
do trabalho missionário realizado
pela AD maranhense, mas como

é de conhecimento geral, muitos
e gigantescos são os desafios que
ainda temos que enfrentar. Além das
demandas rotineiras outras vieram se
somar em decorrência da grave crise
econômica que assola o nosso país,
crise esta que tem penalizado bastante o
avanço das nossas ações missionárias.
Conclamamos, portanto, todos os
nossos valorosos companheiros da
causa do Mestre a mobilizar todos os
esforços para que a MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA 2016 seja uma
grande fonte de bênçãos para as nossas
vidas, para a vida dos nossos muitos
missionários que estão trabalhando
denodadamente no campo missionário
e precisam de sustento e principalmente
para a vida das milhares de pessoas que
serão alcançadas pelo nosso trabalho
missionário.

CONFERÊNCIAS MISSIONÁRIAS
Semadema programa vasta série de conferências missionárias a serem realizadas
em igrejas de todas as regiões do estado neste ano de 2016.
Consciente da necessidade de
expandir e dinamizar sua atuação
missionária em terras maranhenses a
Semadema programou para este ano
de 2016 a realização de uma vasta
série de conferências missionárias
regionais a serem realizadas em

igrejas das mais diversas regiões do
nosso estado. Em anos anteriores,
como é de amplo conhecimento,
esta Secretaria de Missões vinha
realizando um congresso estadual e
uma série de congressos regionais em
anos alternados. Entendendo, porém,

que nesse modelo muitas igrejas
ainda não vinham sendo alcançadas,
a Semadema decidiu expandir ainda
mais a abrangência dos seus eventos
missionários levando-os para o mais
próximo possível das igrejas locais e
dos amantes da causa missionária.
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SEMADEMA ADMITE NOVOS MISSIONÁRIOS
A Semadema – Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus
no Estado do Maranhão – no intuito
da dar continuidade ao trabalho
missionário que vem desenvolvendo
ao longo dos anos admitiu na ultima
AGO em dezembro 2015 10 (dez)
novos integrantes ao seu quadro de
missionários mantidos e readmitiu
outros 23 (vinte e três) que já vinham
recebendo auxílio financeiro desta
Secretaria. Com isso a Semadema
alcança a marca de 63 (sessenta e
três) missionários, sendo que destes
a maioria é mantida exclusivamente
com recursos do seu próprio caixa
e alguns em parceria com igrejas e
irmãos que têm se solidarizado com
a causa missionária empreendida por
esta Secretaria.
Apesar de ser grata a Deus por
está podendo auxiliar tantas famílias

missionárias na realização do Ide de
Cristo nos mais diversos contextos
missionários no Maranhão e até fora do
Brasil, a Semadema tem consciência
de que muito mais há a ser feito, prova
disso são as dezenas de solicitações
missionárias protocoladas em nosso
banco de dados por pastores das mais
diversas regiões do nosso estado, às

quais ainda não foi possível atender
em função da ausência de obreiros e,
principalmente, em decorrência da
falta de previsão orçamentária.
Assim, ao mesmo tempo em que
glorificamos a Deus pelas vitórias já
alcançadas, não podemos cessar a nossa
intercessão para que o Senhor desta Obra
envie obreiros e provisão para a sua Seara.

ASSEMBLEIA DE DEUS EM BARREIRINHAS
PROMOVE ENCONTRO MISSIONÁRIO
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Barreirinhas, liderada pelo
Pastor Luís Negreiros, realizou nos
dias 22 e 23 de janeiro um grande
Encontro Missionário com o objetivo de
promover a conscientização missionária
e interceder ao Senhor da seara em
prol do trabalho missionário da sua
igreja. Realizado a partir da iniciativa
dos Pastores Luís Negreiros, PastorPresidente da AD Barreirinhas, e Eleazar
Canavieira dos Santos, Vice-Presidente

da Igreja e promotor de missões da região
dos Lençois, este encontro recebeu apoio
da Semadema e contou com a presença
de vários pastores, missionários e
amantes da obra missionária da região

dos Lençois Maranhenses. A Semadema
se fez presente neste encontro através do
seu tesoureiro, Pastor Gilberto de Jesus,
e do Pastor Raylson Batista, promotor de
missões.
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AD SANTA INÊS HOSPEDA
1º CONGRESSO DA SEDAC
A Assembleia de Deus em Santa Inês,
liderada pelo pastor Rayfran Batista da
Silva, hospedou durante o período de
10 a 13 de março o primeiro congresso
da SEDAC, Secretaria de Evangelismo
e Discipulado de Pré-adolescentes e
Crianças, órgão convencional criado pela
Ceadema para apoiar a igreja no que se
refere a projetos, metodologias e recursos
didáticos específicos que possam resultar
na salvação e no crescimento espiritual
de seu público-alvo imediato: meninos e
meninas de 0 a 14 anos de idade.
Subordinado ao tema: PRINCÍPIOS
TEOLÓGICOS E DIDÁTICOS DA
EVANGELIZAÇÃO E DISCIPULADO
DE
PRÉ-ADOLESCENTES
E
CRIANÇAS, este primeiro congresso
da SEDAC contou com a presença de
caravanas provenientes de igrejas das
diversas regiões do estado, somando um
total de mais de oitocentos inscritos, que
tiveram a oportunidade de aprimorar seus
conhecimentos, especialmente no que
tange à evangelização e ao discipulados
de meninos e meninas de 0 a 14 anos
de idade, a partir da ministração de
renomados líderes da Assembleia de Deus
maranhense, como os pastores Pedro
Aldi Damasceno, líder da Ad em Viana
e Presidente da Ceadema, Pastor Rayfran
Batista da Silva, líder da AD Santa Inês e 2º
Vice-Presidente da Ceadema, Francisco de
Assis Gonçalves Araújo, Vice-Presidente
da AD Lago da Pedra e Secretário
Executivo da Semadema, Pr Mateus Jucá
pastor auxiliar da AD em Paulo Ramos e
secretario administrativo da Semadema,
Jackson Douglas, Secretário de Missões
da AD São Luís e Tesoureiro da Ceadema,
Antonio José, Presidente da AD em Buriti
Corrente-Caxias e Coordenador da Sedac,
Miss. Suely Lima, Secretária Executiva
da Sedac, e de vários outros pastores e
especialistas em temas voltados para a
evangelização, o discipulado e o cuidado
integral dos pré-adolescentes e crianças.
A realização deste congresso é mais

um largo passo dado pela Ceadema rumo
à otimização da sua atuação missionária.
Aoelevar o evangelismo e o discipulado
dos pré-adolescentes e crianças à
condição de ação prioritária das suas
igrejas, a Convenção das Assembleias
de Deus maranhenses vem preencher
uma grande lacuna histórica, pois se é
verdade que muitas igrejas e líderes já
haviam despertado para a importância da
inserção das crianças em nossas práticas
devocionais, atendendo à máxima cristã
de que “das tais é o Reino”, também é
verdade que em muitas das nossas igrejas
as “pequenas ovelhas” ainda são deixadas
de lado, relegadas à condição de quase
abandono no que se refere ao evangelismo,
ao discipulado e à integração nas práticas
devocionais.
O pastor Pedro Aldi Damasceno, que
bondosamente abrilhantou o Congresso da
SEDAC ministrando uma das plenárias,
afirmou na apresentação do livro texto
do CINPED (curso de capacitação
intensiva para professores, evangelistas
e discipuladores de pré-adolescentes e
crianças) que “aprouve a Deus escolher o
ano de 2015 para a criação da SEDAC e

deste modo atendermos à necessidade de
intensificar as ações de nossa CEADEMA
em relação ao ensino da palavra de Deus a
pré-adolescentes e crianças, dentro e fora
de nossas igrejas. Particularmente, me
sinto honrado por viver este momento com
os amados irmãos e irmãs”.
A AD em Santa Inês e seu líder estão
de parabéns pela exemplar hospitalidade
com que trataram os preletores e
congressistas; a Sedac, na pessoa de seus
pastores coordenadores, da Miss. Suely
Lima (Secretária Executiva) e de cada
membro da sua equipe estão de parabéns
pela excelente qualidade textual e editorial
dos materiais produzidos e pelo ambicioso
plano de trabalho, que inclui a realização de
200 Cursos de Capacitação de professores
e discipuladores de pré-adolescentes e
crianças nas AD maranhenses ainda neste
ano de 2016; a Ceadema e sua liderança
estão de parabéns por esta demonstração de
que estão sempre dispostos a avançar rumo
à excelência da sua atuação missionária;
Tudo isso certamente redundará um frutos
para o crescimento e o fortalecimento do
Reino de Deus.
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CENTRO DE RECUPERAÇÃO CASA DE DAVI
Fundado em 05 de abril de 2009, por
iniciativa do Pastor Adeildo Brito da Silva
e sua esposa, a missionária Edicilene Sousa
Bastos da Silva, o centro de recuperação
para pessoas com dependências químicas
CASA DE DAVI é uma instituição sem
fins lucrativos, localizada às margens
da BR 135, Povoado Limão, próximo
à cidade de São Mateus-MA, que visa a
reabilitação de pessoas em situação de
risco em decorrência da dependência
química. Tudo começou quando o casal
acima citado, que já desenvolvia trabalhos
de apoio a pessoas em situação de risco,
precisou levar um sobrinho a um centro
de recuperação e este se recusou a ficar
nesse lugar. Foi aí que o então diácono da
AD em São Mateus e hoje pastor Adeildo,
juntamente com a sua esposa, irmã
Edicilene Bastos, decidiram fundar uma
instituição através da qual eles pudessem
prestar auxílio a um número maior de
pessoas em situação de dependência
química provocada pelo uso contínuo de
substâncias entorpecentes. Assim nasceu
a CASA DE DAVI e depois a CASA DE
DÉBORA. Para tanto, foi imprescindível
o total apoio do Pastor Gerson Ferreira,
então presidente da AD em São MateusMA, e daquela igreja.
Sem possuir vínculos com governos
e não dispondo de uma rede de
mantenedores fixos, a CASA DE DAVI
depende exclusivamente de doações de
voluntários que, ao visitarem o projeto ou
dele terem notícias, efetuam doações em
forma de gêneros alimentícios, material de
construção, roupas etc.
Essas doações têm sido fundamentais
para a manutenção dos internos e para
a melhoria das instalações. A CASA
DE DAVI já dispõe de um templo e

de um refeitório, mas está precisando
urgentemente de um alojamento para pelo
menos 70 homens e de condições para a
reabertura da CASA DE DÉBORA, parte
do projeto voltada para o atendimento
às mulheres com dependência química,
que foi fundada há 04 anos, mas que
está desativada por falta de condições
financeiras e estruturais.
Desenvolvendo um modelo de trabalho
baseado na realização de atividades como
cultos, palestras e execução de atividades
laborais como o cultivo de uma horta, o
projeto CASA DE DAVI não emprega
qualquer tipo de tratamento através de
substâncias químicas, mantendo entretanto
uma parceria com o CAPS local para os
casos em que o médico receitar a aplicação
de algum tipo de substância, tudo de
acordo com a recomendação médica, e
respeitando sempre a decisão do interno.

Atualmente o maior anseio dos
coordenadores da Casa de Davi é poderem
dispor de condições de preparar as pessoas
atendidas para a vida pós-internação,
através a oferta de formação profissional.
Conclamamos aqui a todos os servos e
servas de Deus a juntos orarmos ao Senhor,
divulgarmos o trabalho heroicamente
desenvolvido na CASA DE DAVI e
contribuirmos com tudo o que estiver ao
nosso alcance para que os coordenadores
deste projeto, que já atendeu cerca de
2.500 jovens com aproveitamento de
um louvável percentual de 80% de
recuperação, que a todos estende a mão,
sem a imposição de barreiras religiosas,
que conta hoje com 25 internos, que sonha
em poder atender muito mais gente ainda
e que tem sido um grande instrumento de
Deus para a salvação dos perdidos, possam
ver concretizados os seus nobres anseios.
Equipe Semadema.
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MISSIONÁRIA YALLA DINIZ ASSUME
COORDENAÇÃO DA REDE DE ORAÇÃO POR MISSÕES
A Missionária Yalla
Diniz, a
mais nova integrante da equipe
SEMADEMA, estará coordenando
juntamente com a diretoria desta
Secretaria de Missões os trabalhos
da Rede de Oração por Missões,
exercendo assim um papel fundamental
para o avanço da obra do Senhor Jesus.
A missionária traz à Rede de Oração
uma visão de quem esteve no campo
missionário e de suas reais necessidades.
Foi em clima de muito otimismo que
a missionária foi apresentada pelo
pastor Francisco de Assis, Secretário
Executivo da SEMADEMA e pelo
pastor Mateus Jucar, Secretário
Administrativo. O evento em que se
deu esta apresentação, uma manhã de
intercessão por missões, foi marcado
por um sentimento de muito otimismo

e expectativa. Você, pastor ou líder de
Missões, poderá agendar uma edição
da rede de oração por missões em sua
igreja. Comumente a programação
resume-se a uma manhã de consagração
e clamor missionário, onde se

apresentam os objetivos de oração
previamente elaborados intercalandoos com períodos de oração, louvor e
mensagens e à noite um grande culto
de missões com ênfase na importância
da oração no contexto missionário.

SEMADEMA TERÁ PROGRAMA DE RÁDIO
A SEMADEMA, dando continuidade
ao seu programa de comunicação que
hoje conta com site, fanpage, grupos
do Whatsapp e o informativo impresso,
terá a partir de agora seis (06) horas
de programa diário em rádio, que será
transmitido pela rádio web Maná,
fruto de uma parceria entre o Sistema
Maná de comunicação da AD Lago da
Pedra e a Semadema. Teremos uma

programação missionária especial,
o programa “Noite Missionária”,
comandado pela missionária Cirlandia
e que será veiculado todos os dias das
18h00 às 24h00 com uma programação
bem elaborada e diversifica, com
contato direto com o campo missionário,
promotores de missões, lideranças
das igrejas, transmissão de trabalhos,
informações do campo missionário

transcultural etc. A rádio web Maná
estará linkada direto com o site da
Semadema, por onde você poderá ouvir
a programação ou baixar o aplicativo da
rádio Maná. Você poderá ainda transmitir
nossa programação em qualquer rádio
com programação ociosa nas noites
e com certeza sua programação será
melhor aproveitada.
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XII FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
A cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, sediará no mês de maio
próximo a 12ª edição do Fórum de Missões de Nordeste.
Subordinado ao tema: “Avançando
em tempos de crise” (Ec 11.4), o XII
Fórum de Missões de Nordeste será
realizado na cidade de João Pessoa-PB
nos dias 18 a 21 de maio do corrente
ano. “Queremos convidar a todos a
estarem conosco em mais este Fórum de
missões, que acontecerá aqui na cidade
de João Pessoa. Teremos caravanas
de todo o Nordeste brasileiro, além de
irmãos que já confirmaram presença,
líderes de missões do Mato Grosso, de
Minas Gerais, do Rio Grande do Sul,
dentre outros; contaremos ainda com
a presença do presidente do AMTB,
pastor Cassiano, que é quem organiza o
Congresso Brasileiro de Missões (CBM),
que estará aqui conosco discutindo quais

são as prioridades e os desafios da igreja
de Cristo em períodos de crise, para
que assim nós possamos avançar no
cumprimento do Ide de Cristo mesmo
em tempos de crise. Portanto, esperamos
contar com a presença de todos neste
Fórum, será um grande prazer recebervos aqui na bela cidade de João Pessoa”,
conclama o pastor Eduardo Leandro,
Presidente do Fórum de Missões do
Nordeste.
A presença da AD maranhense tem
sido marcante em todas as edições deste
Fórum e a Semadema está trabalhando
para que mais uma vez nossa convenção
esteja bem representada. Para isso
estamos organizando uma grande
caravana e convidamos os líderes de

missões e demais amantes da causa
missionária a juntamente conosco
fazerem parte de mais esta edição do
Fórum de Missões do Nordeste.
Assim como tem ocorrido em todas
as edições, certamente este XII Fórum
de Missões do Nordeste será mais um
produtivo momento no que se refere à
elaboração de projetos e estratégias que
visem a Glória de Deus, a edificação da
Igreja e a salvação dos perdidos.
A Direção do Fórum ressalta que “a
liderança da AD João Pessoa, na pessoa
do seu Presidente o Pr. José Carlos de
Lima, está oferecendo todo o apoio
necessário para que os participantes se
sintam em casa”.
Equipe Semadema.

MISSÕES NA AMERICA DO SUL
Missão é algo envolvente e encantador
para aqueles que são vocacionados para
essa obra, se você sente esta chama arder
em seu coração este artigo será como
combustível para acender ainda mais
esta chama.
O missionário José Domingos sentiu
esta mesma chama que você agora sente
e, vocacionado pelo Espírito Santo e
com o coração transbordando de amor
pelas almas, ele decidiu deixar o Brasil
juntamente com sua esposa e filhos,
partindo para o campo missionário.
Atualmente este missionário está em
uma pequena cidade do Paraguai
chamada Minga Guazu, uma cidade
onde a população é tipicamente católica,
religião ensinada e propagada pelos mais
antigos, que ainda constrangem os mais
jovens a não aceitarem a pregação do
evangelho e que exercem muita pressão
sobre aqueles que se convertem, para
não permaneçam na fé.
O grande amor de Deus tem alcançado
os paraguaios e pessoas com os corações

endurecidos têm sido tocadas pelo
senhor, de maneira que aos poucos os
frutos da pregação têm aparecido e isso
é para o missionário motivo de muita
alegria, alegria essa que só sente quem
tem essa chama a arder no coração. Deus
prova mais uma vez seu compromisso
com sua palavra como está escrito “Os
que semeiam em lágrimas segarão com
alegria. Aquele que leva a preciosa
semente, andando e chorando, voltará,

sem dúvida, com alegria, trazendo
consigo os seus molhos” (Salmos
126:5,6).
Amado irmão, não deixe de orar pela
obra missionária e por estes homens e
mulheres que têm dedicado suas vidas
para que muitas outras sejam salvas.
Eles têm ido onde muitos não podem ir e
têm passado por desafios que muitos não
suportariam.
EQUIPE SEMADEMA
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