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Editorial

E DISSE-LHE: RESPONDESTE BEM;
FAZE ISTO E VIVERAS. (LC 10.28)

A parábola ou história apresentada
por Jesus neste texto nos remete a uma
profunda conclusão: a necessidade de
praticarmos aquilo que sabemos.
O doutor da lei inquiriu, ...mestre,
que farei para herdar a vida eterna?
(Lc 10.25). A pergunta reflete uma das
maiores inquietações do ser humano
e a indagação era legitima embora a
motivação fosse maldosa. O que ele
não esperava era que Cristo o levaria a
responder a sua própria pergunta dentro
das escrituras que ele como intérprete
da lei bem conhecia. E, respondendo
ele, disse: amarás ao Senhor, teu
Deus, de todo o teu coração, de toda
a tua alma, de todas as tuas forças e
de todo o teu entendimento; e amarás
o teu próximo como a ti mesmo (Lc
10.27). A resposta do doutor da lei nos
mostra que ele sabia o que fazer para
herdar a vida eterna, é tal que Jesus
lhe disse: respondestes corretamente
(Lc 10.28). O que faltava, portanto,
era a prática. Precisamos mudar o
nosso conceito de próximo. Ao invés
de pensarmos como o doutor da lei,
que achava que deveria ser iniciativa
dos outros mostrarem ser próximo
dele e que o próximo eram as pessoas
justas e boas, e não as pessoas que ele
classificava como más, como era o caso
dos coletores de impostos, prostitutas,
samaritanos e outros. Pelo contrário,
devemos compreender como Jesus
ensinou, que o nosso próximo são todos
aqueles que necessitam de nós, sem
nos importarmos com sua condição,
posição, cor, raça, sexo religião etc. O
que estamos precisando muitas vezes
não é saber o que devemos fazer, é
praticar o que sabemos. Aquele, pois,
que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado (Tg 4.17).
Isto nos mostra uma realidade muito

Pastor Francisco de Assis

crescente em nossos dias, inclusive
em nosso meio, pois
vivemos
uma época de muita teoria e pouca
prática. Vivemos uma época de fortes
tendências para o religiosismo, onde,
a prática da fé é substituída por meras
práticas religiosas e corremos o risco
de nos tornar meros “doutores da lei”.
Hoje se fala muito em missão, em amor
ao próximo, crescimento de igreja,
evangelização, oração e jejum, mas
observamos que precisamos melhorar
nossas práticas.
O que mais precisamos nestes
dias para avançarmos não é tanto
de estratégias novas, de novas
tecnologias, mas de práticas cristãs
tão comuns à igreja em toda a sua
trajetória. Precisamos orar mais. É
comum em nossas igrejas na hora da
oração muitos crentes permanecerem
sentados, assistindo os outros orarem
ou mesmo conversando. Isto é um
reflexo do fato de que estamos
perdendo a prática da oração.
Precisamos jejuar mais. Há muito
crentes nesta nova geração que não

sabem mais o que é jejuar. Precisamos
evangelizar mais. A igreja de hoje
precisa a voltar a evangelizar não
apenas como um evento esporádico,
mas como uma prática cristã cotidiana
(At 5.42). Precisamos buscar mais o
poder de Deus e os dons do Espirito
Santo. A igreja dos nossos dias precisa
voltar a conviver com o batismo com
o Espirito Santo e a manifestação dos
dons espirituais como prática normal
que aconteça no nosso dia a dia
em nossos trabalhos corriqueiros.
Precisamos amar mais. O amor é a
predisposição de buscar o bem dos
outros. Missão é amor em ação.
Vale para nós as palavra de Cristo
para o doutor da lei após concluir por
si mesmo quem era o seu próximo: vai
e faze da mesma maneira.
E é com este entendimento e
sentimento que a SEMADEMA
lança o importante tema FAZE ISSO
E VIVERAS - UM CHAMADO À
PRATICA MISSIONARIA para os
eventos missionários 2017.
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2017
A Assembleia de Deus no Maranhão
já vive a expectativa da Mobilização
Missionária 2017, evento anual da
Semadema em que todas as igrejas
ligadas à Ceadema se mobilizam para
um dia inteiro de clamor missionário
e para a arrecadação da grande
oferta missionária dos envelopes
personalizados.
Para a Mobilização deste ano,
que será realizada no dia 02 de
julho, a Semadema está preparando
uma novidade que acreditamos
trará um grande avanço na nossa
missão de aperfeiçoar e expandir
esse trabalho que tem sido de
fundamental importância para o
financiamento das ações missionárias
desenvolvidas por esta secretaria,
trata-se do Kit Mobilização. A
partir da Mobilização deste ano
cada igreja receberá um Kit fechado
contendo todo o material necessário
à divulgação, preparação e realização

da Mobilização Missionária, a
saber: cartazes, adesivos, CD com
vinhetas, Informativo missionário
detalhando as ações desenvolvidas
pela Semadema por meio da oferta
dos
envelopes
personalizados,
envelopes personalizados, sugestão
de programação e boleto bancário
para recolhimento da oferta. A
distribuição desses Kits começará a
ser feita por ocasião da 1ª AGE da
Ceadema que acontecerá nos dias 22
a 24 de março no templo central da
AD Tirirical, em São Luís.
O Pastor Francisco de Assis lembra
a todos que a nossa Mobilização
Missionária estadual tem sido um
grande diferencial na obra missionária
realizada pela AD maranhense
por meio da Semadema, tendo se
transformado ao longo dos anos no
principal momento de intercessão
missionária da AD em nosso estado
e também na mais importante fonte

de recursos financeiros destinados
à manutenção das nossas ações e
projetos missionários. Isto posto, a
Equipe Semadema conclama todos
os pastores, promotores de missões,
líderes de missões das igrejas locais,
enfim todo o povo de Deus a mais
uma vez empenhar todos os esforços
para que esta Mobilização Missionária
2017 seja uma grande fonte de bênçãos
para a obra que o Senhor nos confiou.
Não nos esqueçamos que a obra
missionária é um empreendimento
divino, sendo Ele mesmo o idealizador,
principal promotor e maior interessado
no seu sucesso. Quanto a nós, somos
apenas o canal pelo qual o Senhor
tem comunicado e quer continuar
comunicando as suas Boas Novas de
Salvação. Aproveitemos, portanto,
a ocasião da MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA 2017 para mais uma
vez sermos instrumentos de Deus para
a salvação dos perdidos.

Lançamento da Mobilização Missionária em uma igreja parceira
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ASSEMBLEIA DE DEUS EM PAULO RAMOS
LANÇA PROJETO “MINHA EMPRESA MISSIONÁRIA”
A Igreja Evangélica Assembleia
de Deus em Paulo Ramos, liderada
pelo Pastor Alberto de Sousa
Ferreira, está desenvolvendo um
projeto que tem feito toda a diferença
no financiamento de suas ações
missionárias, o projeto “MINHA
EMPRESA MISSIONÁRIA”.
Idealizado
pelos
pastores
Wellington Alves de Lima, secretário
de missões da AD em Paulo
Ramos, e Mateus Jucar, este Projeto
funciona da seguinte forma: os
empresários, evangélicos ou não, são
convidados a inscrever suas empresas
numa campanha permanente de
contribuição para a Obra Missionária
com uma quantia fixa mensal com
valor mínimo de R$ 50,00 e todas
as empresas cujos proprietários se
dispõem a participar recebem um

Culto de lançamento do Projeto Minha Empresa Missionária na AD Paulo Ramos

certificado emoldurado com o selo
de “EMPRESA MISSIONÁRIA”
e a igreja se compromete a orar
pelo sucesso do empreendimento e
em dar preferência a tais empresas
na hora de adquirir os bens e/ou
serviços por elas oferecidos.

As
primeiras
empresas
a
aderirem ao projeto receberam o seu
CERTIFICADO DE EMPRESA
MISSIONÁRIA no culto solene de
lançamento do projeto, realizado no
dia 23 de janeiro, no Templo Central
da AD em Paulo Ramos.

AD EM BUTITI CORRENTE INAUGURA
RESTURANTE MISSIONÁRIO
A Assembleia de Deus em Buriti
Corrente, liderada pelo Pastor Antonio
José Teixeira Luz, inaugurou, no dia 07
de novembro de 2016, o Restaurante
Missionário, localizado ao lado do
Templo Central daquele campo, no
Povoado Buriti Corrente, situado no Km
513 da BR 316, entre o Povoado Km 17
e a cidade de Caxias – MA.
“A
real
finalidade
deste
empreendimento é evangelizar, pois
todas as pessoas que entram, encontram
quadros, com textos da palavra de Deus,
e conseguir verbas para o sustento da
obra missionária no campo, gerar uma
renda para os que estão envolvidos
no projeto e ajudar a comunidade,
que nos fornece as galinhas caipira,
bodes,carneiros, peixes, veduras, frutas e

até boi já compramos, e isto tem tido a
aprovação da comunidade, e dos que tem
frequentado o Restaurante Missionário”
disse ao Informativo Semadema o Pastor
Antonio José, líder do Campo.
Com a ajuda da renda do Restaurante
Missionário a AD Buriti Corrente
conta hoje com o missionário Antonio
Carlos, que é sustentado pelo campo
com um salário e meio e o missionário
Wandrey, que está ligado à igreja
Assembleia de Deus campo AeroportoTeresina, que envia um salário mínimo
e nós complementamos com mais
meio salário. Temos ainda quatro
missionários locais, que trabalham
voluntariamente e aos quais ajudamos
na medida do possível.
O restaurante tem atendido muitas

Restaurante Missionário

pessoas que trafegam na BR 316 e pessoas
da localidade. Já recebemos caravanas de
Teresina, Caxias, Santa Inês, e hospedamos
a SEMADEMA, no segundo Encontro de
Promotores de Missões.
No Restaurante Missionário temos,
lanchonete, sorveteria e serviços de
conveniência. Deus tem abençoado e
cremos que, pela satisfação dos que tem
frequentado o Restaurante Missionário,
estamos no caminho certo e com a
aprovação do nosso Deus.

informativo
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SEMADEMA REALIZA ENCONTRO ESTADUAL
DE PROMOTORES REGIONAIS DE MISSÕES

Momento de estudo no Encontro Estaudal de Promotores de Missões

A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão
– Semadema – realizou nos dias 17 e
18 de fevereiro, na sede do campo de
Buriti Corrente, o encontro estadual
de Promotores Regionais de missões,
evento da agenda anual de trabalhos
da Semadema, cujo objetivo era
debater a importância do papel do
Promotor de Missões no contexto do
trabalho missionário realizado pela

Semadema, bem como debater o papel
do promotor de missões com base
no estudo da Cartilha do Promotor
de Missões, material produzido pela
Equipe Semadema com o objetivo de
melhor orientar o importante trabalho
realizado pelos promotores de missões.
Tratou-se ainda da temática adotada
pela Semadema para suas atividades
missionárias a serem desenvolvidas
neste ano de 2017 e dos materiais que

darão publicidade a tais ações.
Estiveram presentes no Encontro,
além da Equipe Semadema, vários
Promotores de missões das mais
diversas regiões do nosso estado, além
de missionários e outros obreiros que
acompanhavam seus pastores.
A ministração das plenárias ficaram
a cargo do Pastor Francisco de Assis,
Secretário Executivo da Semadema,
Pastor Mateus Jucar, Secretário
Administrativo da Semadema, e da
Missionária Suely Lima, Secretária
Executiva da Sedac e que também
integra a Equipe Semadema.
O Encontro foi muito proveitoso, pois
nos permitiu debater com propriedade
tanto o papel do Promotor de missões
e sua importância no contexto da
Obra Missionária realizada pela AD
maranhense via Semadema, bem
como delimitar a temática escolhida
para nortear nossas ações missionárias
durante este ano de 2017. Além do
mais, como atestou um promotor que
participou do evento, “este Encontro foi
uma uma oportunidade que Deus nos
proporcionou para renovarmos nosso
ânimo e nosso desejo de continuar
cumprindo a missão que o Senhor nos
confiou através da Semadema”.

Plenária do Encontro Estadual dos Promotores de Missões

6

ENTREVISTA

ANO 8 • Nº 29 • MARÇO/2017

informativo

ENTREVISTA
As igrejas lideradas pelo Pastor Ivaldo
Prazeres Chaves sempre se destacaram na
realização da Mobilização Missionária,
no ano passado por exemplo, a AD em
Bernardo do Mearim arrecadou a maior
oferta da Mobilização estadual em
termos proporcionais. Na entrevista a
seguir ele nos ensina o segredo do seu
sucesso no que se refere à realização da
Mobilização. Vale muito a pena conferir.
Informativo Semadema – Pastor
Ivaldo, ao longo dos anos as igrejas que
o senhor pastoreia têm se destacado pelo
sucesso na realização da Mobilização
Missionária. Qual a receita para tanto
sucesso?
Ivaldo Prazeres - O chamado de
Deus é muito forte na minha vida, e
quando vi o lançamento da Mobilização
Misionária pela Semadema, ardeu em
meu peito a chama missionária, então
entendi que esta seria a oportunidade de
fazer missões através da contribuição da
Mobilização e este sentimento que nasceu
primeiramente em mim, ganhar almas
mantendo obreiros através da Semadema,
sem me importar em aparecer. Repassei
à igreja meus sentimentos e as igrejas
por onde trabalhamos tem entendido e
respondido positivamente, graças a Deus.
IS – Quais são as estratégias que o
senhor emprega para mobilizar suas
ovelhas a ofertarem tão generosamente
na mobilizações da Semadema?
Ivaldo Prazeres - É simples,
pois é coisa de Deus, eu apenas os
conscientizo acerca da importância
de estarem no sertão maranhense, nas
comunidades quilombolas, em outros
estados e até em outros países ganhando
almas, como verdadeiros missionários.
Falo da importância de suas ofertas,
mostro para a igreja onde a Semadema
está e o que está fazendo e em que vai
ser aplicada a sua oferta e valorizo o
que contribui com pouco porque é esta
a sua condição e o que contribui com
muito. Por último, eu dou o exemplo,
contribuindo com alegria.
IS – O senhor já enfrentou obstáculos
na realização da Mobilização? Como o
senhor os superou?
Ivaldo Prazeres - Se não tiver

Pastor Ivaldo Prazeres Chaves em momento devocional

oposição não é obra de Deus. Elas
sempre vêm com o objetivo de nos
desestimular, por exemplo: mensagens
como: “somos uma igreja pobre,
pequena, não temos condições, estamos
construindo, que as igrejas maiores
façam etc. Para vencermos é preciso
manter a calma e a graça e continuar
firme, estimulando o povo e por fim
buscar a Deus em oração pela igreja, e
se surpreender com o resultado. Glória
a Deus!
IS – Qual é, na sua opinião, a
importância da Mobilização para o
sucesso do trabalho realizado pela
Semadema?
Ivaldo Prazeres - É tão grande que
chega a ser indizível, porque só com o
repasse da Ceadema para a Semadema,
seria impossível realizar tantas frentes
de evangelização no estado e fora dele.
Por isso é importante a participação de
todas as igrejas do nosso estado fazendo
a Mobilização.
IS – Para o senhor qual é a
importância do papel do Pastor para o
sucesso da Mobilização no contexto das
igrejas locais?
Ivaldo Prazeres - Se o pastor
não quiser, se o pastor não assumir
a responsabilidade de fazer a
mobilização, ela não acontece. Mesmo
que o pastor repasse a responsabilidade
para o secretário de missões da sua
igreja fazer a Mobilização ela não
acontece satisfatoriamente. O pastor
é a voz que as ovelhas atendem, o

empenho do pastor é fundamental para
a Mobilização.
IS – E quanto ao promotor de missões,
como o senhor avalia a importância
deste para o sucesso da Mobilização
Missionária?
Ivaldo Prazeres - O Promotor de
Missões não é só um carregador de
envelopes, o Promotor é um elo entre
as igrejas e a Semadema, para mostrar o
que a Semadema está fazendo o motivar
os colegas pastores a se engajarem na
obra, fazendo uma grande Mobilização
Missionária, visando alcançar os
objetivos.
IS – O que o senhor gostaria de dizer
àqueles pastores e demais crentes que
não têm dado a devida importância à
Mobilização Missionária?
Ivaldo Prazeres - Primeiramente
agradeço a Deus pela vida de cada
obreiro da nossa Ceadema. Dizer a
todos os nobres que a Mobilização
Missionária e a oferta dela decorrente
não param a sua igreja, não param as
suas construções, não diminuem as
contribuições dizimais, pelo contrário,
o pastor que faz a Mobilização
Missionária terá uma igreja motivada
para todas as realizações locais. Às
igrejas do Maranhão quero dizer: vamos
nos unir neste mister, vamos vestir a
camisa da Ceadema/Semadema, vamos
ser um missionário onde não podemos
estar fisicamente, mas estaremos
através daqueles que se dispõem a ir.
Muito obrigado.
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MILAGRE EM MEIO À DOR
A
Igreja
maranhense
foi
profundamente abalada no dia 26
de fevereiro pela notícia do trágico
acidente sofrido pelo Pastor Josafá
de Azevedo e sua família em solo
boliviano. Enviado pela AD em
Caxias para atuar na obra missionária
naquele país há cerca de um ano,
o Pastor Josafá sofreu um grave
acidente automobilístico enquanto
se deslocava, juntamente com toda
a sua família, de Sucre, cidade onde
residia, para La Paz. O carro em que
viajavam saiu da pista e colidiu com
uma encosta de pedras, provocando
ferimentos em todos os ocupantes
do veículo, principalmente no
Pastor Josafá, em um de seus filhos
e na Missionária Clesivan, que
infelizmente chegou a óbito alguns
dias depois no hospital para onde foi
levada após ser socorrida.
Ao abalo inicial provocado
pela notícia do trágico acidente
seguiram-se longos dias de angústia
e sofrimento para todo o povo de
Deus neste estado, principalmente
para a AD em Caxias e sua liderança.
As incertezas com relação ao estado
de saúde da Missionária Clesivan,
os esforços para levantar os recursos
necessários ao financiamento do
dispendioso tratamento médico de

Pastor Josafá de Azevedo e Família

toda a família e as dificuldades com
relação ao traslado de todos ao Brasil
provocaram momentos de muita luta
e apreensão.
Deus, porém, mais uma vez
demonstrou todo o seu amor e cuidado
para com o seu povo e providenciou
tudo no momento certo. Ele moveu
maravilhosamente o coração da sua
igreja e uma grande campanha de
arrecadação de recursos foi levantada,
resolvendo quase que totalmente a
questão do pagamento das despesas
relacionadas ao tratamento médico
da família, todo feito em hospital
particular na Bolívia. Faltava a
questão do traslado, situação muito

complicada, pois o frete de uma
aeronave para transportá-los ao Brasil
era caríssimo. Após muita oração e
contatos com autoridades Deus usou
a Deputada Federal Eliziane Gama,
que conseguiu junto ao governo
brasileiro a cessão de uma aeronave
da Força Aérea Brasileira para fazer
o traslado da família.
Apesar de todo o sofrimento e da
inestimável perda da Missionária
Clesivan, esse episódio nos deixou
algumas experiências importantes.
Pudemos ver Deus operando em
cada momento, providenciando tudo
o necessário no memento certo. A
igreja do Senhor neste estado deu
uma grande demonstração de amor
e compaixão, chorando juntamente
com o Pastor Josafá e a AD em
Caxias e se mobilizando para ajudálos no momento difícil. A Semadema
direciona a Deus toda a honra e glória
pela forma amorosa e poderosa como
agiu; parabeniza a igreja maranhense,
especialmente os líderes da Ceadema
e da AD em Caxias, pelo cuidado
demonstrado para com a família
do Pastor Josafá e consola o Pastor
Josafá e seus filhos nas promessas da
Palavra do Senhor, de que muito em
breve nos encontraremos no céu de
glória onde não mais haverá choro u
sofrimento.
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TESTEMUNHO MISSIONÁRIO
....... MISSÃO MARANHENSE........
O testemunho missionário desta
edição do Informativo Semadema
diz respeito a um milagre operado
por Deus em favor do Missionário
David dos Remédios Corrêa e Corrêa
enquanto este servia ao Senhor
no campo de Brejo Gande-Paulo
Ramos-MA. Hoje este Missionário
encontra-se servindo ao Senhor no
Campo de Timbaúba-São MateusMA, auxiliando o Pastor Raimundo
Ferreira. Eis o relato:
“Eu, minha esposa e meu
filhinho de apenas seis meses de
idade retornávamos de um culto
no Povoado Brejo Grande, sede
do campo, para o Povoado Serra
dos Montes, onde eu residia com
minha família. Quando acabamos
de subir a ladeira da Serra dos
Montes, conhecida como Ladeira do
Balanço, iam dois rapazes de moto
em nossa frente, daí como eles iam
fazendo muita poeira, resolvemos
reduzir a velocidade, esperando
a poeira diminuir. Foi então que,
quando íamos fazendo uma curva
da estrada, nos deparamos com
três assaltantes, cada qual com um
revólver na mão. Eles mandaram
que eu parasse a moto e eu parei;
quando eu parei a moto eles logo me
perguntaram se eu estava armado,
ao que respondi que não portava
arma, que eu era crente e que estava
retornando de um culto. Eles então
pegaram a moto, eu pedi que eles
retirassem minha Bíblia, que estava
amarrada na garupa da moto; eles
retiraram e jogaram minha mochila no
chão e logo saíram. Eu então peguei
minha mochila e naquele instante
entreguei a situação a Deus, pois tinha
a convicção de que o Deus a quem eu
sirvo poderia resolver aquela situação.

Missionário David e familia

Eu então entreguei tudo nas mãos do
Senhor, fazendo a seguinte oração:
Senhor eu entrego minha moto em
tuas mãos, tu és o dono dela, tu sabes
o quanto eu preciso dela para fazer a
tua obra, e Deus ouviu minha oração
e da minha esposa, a intervenção
divina foi imediata. Como já disse,
naquele momento eu tive a convicção
de que eu ia recuperar minha moto, eu
imaginava que um dia eu a encontraria,
pelo fato de ela ser bastante conhecida,
mas eu nunca imaginava que seria tão
rápido como foi.
Após fazer essa oração eu segui
a pé, com minha esposa e meu
filho. Quando nós chegamos ao
povoado, mais ou menos uma meia
hora após o acontecido, eu saí
juntamente com quatro pessoas,
em busca de alguma pista dos
assaltantes, e quando chegamos
no Povoado Alto dos Maricotas
nós já fomos informados de que

os assaltantes haviam passado
correndo a pé pelo meio daquele
povoado, desesperados e olhando
pra trás. Alguns instantes depois
eu liguei para a minha casa e já
recebi a notícia de que minha
moto havia sido encontrada ao pé
da ladeira, estacionada e com a
chave no contato. As pessoas que
a encontraram concluíram pelas
evidências que eles a estacionaram
com a chave no contato e saíram
correndo a pé. Não há outra
explicação possível para esse
fato, o que aconteceu ali foi uma
clara intervenção divina. Não
nos esqueçamos que a Palavra de
Deus afirma que Ele ‘é poderoso
para fazer tudo muito mais
abundante além do que pedimos
ou pensamos, segundo o poder
que em nós opera’ (Ef 3.20).”
Missionário David dos Remédios
Correa.
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