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Editorial
OS PRINCIPAIS FENÔMENOS
MUNDIAIS E SUAS IMPLICAÇÕES MISSIONÁRIAS
O mundo de hoje é bem diferente
do de uma década atrás, e as mudanças
ocorrem rapidamente em todas as áreas
da vida, de maneira que novos cenários
vão surgindo muito rapidamente e
exigindo um redesenho de nossa
atuação. Vários fenômenos mundiais
se evidenciaram nestes últimos anos,
tais como: fenômeno dos Refugiados,
propósito de islamização do ocidente,
rede sociais, surgimento de um novo
conceito de “família” etc.
O fenômeno dos refugiados cresceu
assustadoramente nos últimos anos.
Segundo o jornal O Globo “O ano de
2015 estabeleceu um recorde amargo,
com 65,3 milhões de refugiados e
deslocados obrigados a deixar suas
casas ou seus países de origem em
consequência de guerras ou como
vítimas de perseguições”. Já o
movimento islâmico, que outrora
estava mais restrito ao oriente,
migrou para o ocidente e países e
instituições muçulmanas têm investido
pesadamente, nos últimos anos, em
islamizar o ocidente e tornar o Islã
uma religião global. De acordo com a
M3–Missão no mundo muçulmano, na
Europa, por exemplo, “os muçulmanos
construíram mais de 6 mil mesquitas
nos últimos 20 anos e fundaram mais de
6 mil organizações sem ﬁns lucrativos”.
O advento das redes sociais, por
sua vez, é o fenômeno mundial que
mais tem ocupado espaço em todas as
áreas da vida humana. A TV demorou
treze anos para atingir 50 milhões de
usuários, a web demorou quatro. A TV
é uma via de mão única. A mensagem
vem e recebemos. Na web a mensagem

vem, recebemos e devolvemos. Em
consequência disso, segundo o site O
melhor marketing “nos últimos 50 anos,
geramos mais conteúdo do que em toda
a história do planeta terra”.
Já no âmbito da família, o conceito
tradicional de família como sendo uma
unidade formada por pai, mãe e ﬁlhos
tem sido severamente atacado e já não
é mais visto por considerável parcela da
sociedade atual como o único modelo
de família existente. A discussão em
torno deste tema tem se tornado uma
constante em quase todo o mundo na
atualidade.
Estes fenômenos mundiais reﬂetem
dentre outras coisas o cumprimento
de profecias bíblicas: “E ouvireis falar
de guerras e rumores de guerras; ...
Porquanto se levantará nação contra
nação, e reino contra reino; e haverá
fomes e terremotos em vários lugares”.
(Mt 24.6,7); “Proferirá palavras contra
o Altíssimo, e consumirá os santos do
Altíssimo; cuidará em mudar os tempos
e a lei; os santos lhe serão entregues na
mão por um tempo, e tempos, e metade
de um tempo”. (Dn 7.25); “...e, por se
multiplicar a iniquidade, o amor de
muitos esfriará” (Mt 24.12).
Todos estes fenômenos mundiais
trazem
profundas
implicações
missionárias, tais como: o deslocamento
de pessoas de um mundo fechado
para ambiente aberto à pregação do
evangelho torna esse povo um público
propício à penetração do evangelho
acompanhado de ações sociais e
humanitárias. Por outro lado, se tal
cenário não for aproveitado pela igreja,
em pouco tempo poderá se tornar um

Pr. Francisco de Assis
cenário resistente ao evangelho pelas
fortalezas religiosas do oriente.
O que não dizer da islamização
no ocidente? É um fenômeno que
transita entre os polos do desaﬁo e da
oportunidade, vai depender da postura
que adotarmos como igreja de Deus.
Já as redes sociais trouxeram para as
mãos desta geração, inclusive de nossas
crianças, o mundo, e o que estamos
fazendo como igreja para aproveitarmos
o potencial desta grande ferramenta,
com tão grande poder evangelístico
e missionário e ao mesmo tempo tão
potencialmente destrutiva?
O novo conceito de “família,” a
ideologia de gênero, principalmente no
mundo ocidental, confundem a mente
do oriental sobre o nosso modelo de
religião cristã. As novas gerações que
crescem em meio a este cenário confuso
e uma escola aparelhada para difundir
tais ideologias, requerem da igreja
a reformulação de suas estratégias
evangelísticas e missionárias
Seguramente a igreja dos nossos
dias precisa viver um cristianismo mais
autêntico como sal e luz (Mt 5.13,14),
e levar a sua inﬂuência benéﬁca pelo
poder transformador do evangelho por
meio da ação missionária, de forma que
alcance e atinja a sociedade em seus
problemas mais contundentes.
Pr. Francisco de Assis
Secretário Executivo da Semadema
Presidente do Fórum de Missões do Nordeste
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ONZE ANOS DA MISSÃO PERU
“El SEÑOR te bendiga y te guarde; el SEÑOR te mire con agrado y te extienda su amor; el
SEÑOR te muestre su favor y te conceda la paz” (Num 6. 24-26 N.V.I)
Senhor PEDRO ALDI DAMASCENO
Pastor Presidente da CEADEMA
(Convenção Estadual da Assembleia de
Deus do Estado do Maranhão)
Ilustríssimos senhores ministros da
CEADEMA
A Paz do Senhor a todos.
Através desta carta quero expressar
meus profundos agradecimentos a Jesus,
que é o autor da nossa fé, ao Espírito Santo,
promotor e impulsionador de missões, e a
Deus Pai, por permitir estar neste grande
projeto missionário. Agradecendo também à
Magna CEADEMA que dignamente dirige.
Faz pouco mais de onze anos, você Pastor
Pedro Aldi e uma comitiva de pastores do
Maranhão, chegaram ao meu país, o “Perú”,
cruzando todo Brasil e Bolivia, atravessando
as Cordilheiras dos Andes até chegar à
minha terra, trazendo uma mensagem dada
por Deus para nos ajudar a expandir o seu
Reino nos campos brancos do Peru. Após sua
chegada ﬁrmou-se um acordo missionário e
um pacto de coração com a CONMADEP
(Convencion Nacional de Ministros de la
Asamblea de Dios en el Perú) nessa ocasião o
Pastor-Presidente Santiago Mendoza Luque
e minha pessoa como secretário de missões,
ﬁcamos surprendidos pelo mover do Espírito
Santo com relação à sua preocupação pela
obra missionária.
A promessa de enviar missionários
sustentados pela CEADEMA se cumpriu
no mês de novembro de 2006, com o envio
de quatro famílias (um total de 16 pessoas)
que nos ajudariam na expansão da obra
missionaria bem como na capacitação e
preparação de missionários nacionais que
dariam continuidade ao trabalho que essas
famílias iniciariam.
Desde então os missionários enviados
do Maranhão têm sido um canal de bênçãos
para la Iglesia Asamblea de Dios en el
Perú, pois antes estávamos somente em seis
estados peruanos. Já no inicio de 2007 foram
implantadas quatro novas obras missionárias
em quatro estados diferentes, em Ilo com o
Pr. Antonio Jorge, em Ica com o Pr. Walter
Sales, em Barranca com o Pr. Raimundo
Nonato Sales e também em Piura com o
Pr. André Rodrigues, iniciando assim um
movimento missionário em nossas igrejas.
Já se passaram 11 anos e os missionários
do estado do Maranhão vêm fazendo a
direfença, trabalhando e construindo para o
reino de Deus sem nenhum interrese pessoal.

Líderes da AD Peru
Alguns desses pastores tiveram que retornar o Peru e através de tudo o que já foi citado
ao Brasil e isso a princípio nos preocupou, aqui o nosso respeito crece cada vez mais
porém a obra de Deus não parou, continua pela CEADEMA.
avançando para a glória do próprio Deus.
Nunca iremos esquecer o ano de 2006,
No ano de 2003, Deus nos concedeu a pois foi nesse ano que o senhor e os pastores
honra de presidir a CONMADEP, depois de que lhe acompanhavam pisaram em terras
muita oração pedindo ajuda ao Senhor para peruanas e desse dia até hoje a vinda dos
dar continuidade ao trabalho missionário. senhores tem sido de bênçãos para esta
Guiado pelo Espirito Santo, convidamos o nação e gloriﬁcamos a Deus por cada bênção
Pr. Raimundo Nonato Sales para assumir a recebida.
Secretaria de Missões da CONMADEP e o
Pastor Pedro Aldi e senhores ministros
Senhor respondeu as nossas orações, pois dessa Magna Convenção, faço chegar a
o pastor Sales elaborou um projeto para todos minha eterna gratidão por todo o apoio
ser aplicado em quatro anos onde iríamos que nos deram. Porém a tarefa ainda não
IMPLANTAR UMA IGREJA EM CADA terminou, A AJUDA DA CEADEMA HOJE
ESTADO DO PERU. Depois de muito É MUITO IMPORTANTE, porque: primeiro,
trabalho, orações e um esforco especial da ainda falta implantar igrejas em quatro
parte do Pr. Sales conseguimos implantar estados (Loreto, San Martin, Huancavelica
uma igreja em cada departamento, hoje e Tumbes); Segundo: desejamos construir
podemos dizer com gratidão em nossos uma base missionária na cidade de Cañete,
corações que ATÉ AQUÍ NOS AJUDOU O em um terreno de três hectares, tudo isso
SENHOR, pois já temos vinte estados com será possível somente com a ajuda do Senhor
obras missionárias implantadas.
Jesus Cristo ao qual servimos. Para conseguir
Além da implantação de novas igrejas, o esse objetivo a Secretaria de Missões aqui
Pr. Sales em conjunto com a Convenção
do Peru precisa se esforçar, visitando as
peruana desenvolveu diferentes trabalhos igrejas em nível nacional. Eu sou consciente
em todo o país, como congressos de missões, do esforço que o pastor Sales Lopes tem
escola biblica de missões, congresso de realizado para não deixar de visitar os
Jovens com temas missionários (incluindo missionários e igrejas, inclusive ultilizando
alguns realizados a mais de 3.800 metros muitas vezes de recursos pessoais. A ele o
de altitude), congresso de círculo de oração, nosso agradecimento.
falando sobre a importância de orar por
Quero agradecer mais uma vez mais ao
Missões, buscando sempre ensinar as senhor, pastor Pedro Aldi Damasceno e aos
igrejas a importância de contribuir para a pastores da CEADEMA, por continuar nos
obra missionária. Inclusive temos a alegría apoiando e “La paz de Dios, que sobrepasa
de informar que hoje a SEMADEPE em todo entendimiento guardará vuestros
parceria com a CONMADEP mantêm um corazones y vuestros pensamientos en Cristo
missionário no estado de Cerro de Pasco. Jesús” (Fil 4.6)
Perú 05 de diciembre del 2017
Foi criado também um site que informa o
MARIO CESAR CARI NINA
que está sendo realizado nas igrejas em todo
Pastor Presidente CONMADEP
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MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA 2017
A edição 2017 da Mobilização
Missionária do Maranhão foi mais
uma grande bênção de Deus para
a obra missionária realizada pela
Semadema, tendo resultado numa
oferta de valor recorde na história
das nossas mobilizações.
Para a gloria de Deus a Mobilização
Missionária do Maranhão, campanha
anual de intercessão missionária e
arrecadação de ofertas em prol dos
projetos e demais ações missionárias
encampadas pela Semadema tem
sido abraçada por um número cada
vez maior de igrejas a cada ano que
passa, consolidando-se, ao lado dos
repasses da Ceadema, como uma das
principais fontes de recursos para o
ﬁnanciamento do trabalho realizado
por esta Secretaria.
Nesta edição 2017, com a
adoção do KIT MOBILIZAÇÃO,
conseguimos avançar em aspectos
importantes
deste
trabalho,
especialmente no que diz respeito
à distribuição do material e ao
recebimento das ofertas, que agora
podem ser repassadas via boleto
bancário, facilitando o trabalho
das igrejas locais e principalmente
dos promotores de missões. A meta
da Semadema para os próximos
anos é avançar ainda mais no

Mobilização Missionária 2017 na AD Lago da Pedra

aperfeiçoamento e expansão da
Mobilização, dada a sua importância
para a realização da nossa tarefa
missionária.
A Semadema agradece em nome
do Senhor Jesus a todos os pastores e
respectivas igrejas que têm abraçado
a Mobilização Missionária do
Maranhão e parabeniza a todos os
nossos Promotores de Missões que
não têm medidos esforços no sentido
de fazer com que este trabalho seja
tão bem sucedido. A Deus toda a
honra e glória!
Ressaltamos que apesar de todo
o sucesso da Mobilização ainda
precisamos progredir e muito, pois
nossas
demandas
missionárias

são gigantescas e somente através
do
crescimento
do
exército
de intercessores e ofertantes
poderemos continuar avançando no
cumprimento da urgente missão que
o Senhor nos comissionou a realizar.
Conclamamos assim a todos os nossos
companheiros da causa missionária a
continuarem orando pela Semadema
e convidando outros servos do
Senhor a tomarem parte conosco
nessa nobre missão de promover a
comunicação do evangelho de Cristo
aos perdidos deste mundo e desde
já oremos e trabalhemos para que a
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA
2018 seja ainda mais abençoada.
A Equipe Semadema.
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ASSEMBLEIA DE DEUS EM ARARI PROMOVE O CIM
O Curso Intensivo de Missões é um
trabalho de capacitação missionária
realizado pela SECRETARIA DE
MISSÕES DA AD EM ARARI, na pessoa
do pastor Walberto Magalhães. Sendo
mestre no que faz, amante, praticante e
promotor da obra missionária, o pastor
Walberto, por meio da Igreja em Arari,
realizará em 2018 a 3ª edição do CIM.
Serão 34 dias de imersão teológica e
práticas missionárias com professores
à altura, mestres em educação cristã
que se doam em tempo integral e de
forma voluntária para compartilharem
com os alunos do CIM o conhecimento
adquirido.
Além da estrutura acadêmica, o CIM
disponibiliza de uma estrutura competente
para hospedar durante o período do curso,
não somente a quantidade máxima exigida
de 40 alunos, como também, o corpo
docente e equipe de apoio, que atuam desde
a consignação de alimentos e de ofertas até
a equipe de cozinha e acompanhamento
médico por meio de proﬁssionais.
Como resultado do investimento

Alunos do curso intesivo de missões
da AD em Arari em promover o curso
intensivo de missões, muitos campos
já foram abençoados através dos
alunos capacitados pelo CIM. Além do
estado do Maranhão, missionários têm
sido enviados ao Peru e à Venezuela,
plantando igrejas, ganhando almas
e, assim, promovendo a motivação e
interesse pela capacitação missionária.

Em 2018, o Pr. Walberto junto à AD em
Arari, aguardam ansiosos a chegada do
dia 8 de janeiro para receberem os alunos
vindos das mais diversas cidades do
estado, bem como do Peru e da Venezuela.
Torne-se um colaborador desta obra,
enviando alunos ou contribuindo para a
manutenção desse trabalho que digniﬁca o
nome do dono da Obra, Jesus Cristo.

AD EM SÃO JOÃO DE CORTES-ALCÂNTARA
INAUGURA TEMPLO NO CAMPO MISSIONÁRIO
A Assembleia de Deus em São João de
Cortes-Alcântara, liderada pelo pastor
Joacy Gomes Santos, segue fazendo
missões e inaugurou recentemente
mais um templo no campo missionário.
Animado com tudo o que o Senhor tem
feito na vida daquela igreja o missionário
Francisco Marcolino da Silva, a quem a

Semadema mantém em parceria com a
igreja local, enviou a esta Secretaria o
relato abaixo transcrito.
Pastor Francisco de Assis e demais
membros da Semadema, a paz do Senhor.
Escrevo-vos para dizer que as lutas têm
sido grandes, mas Deus tem nos dado
vitória. Para a glória do nome do Senhor

Fachada do Templo Inaugurado

nos dias 2 e 3 de dezembro inauguramos o
templo no povoado Itapuaua, município de
Alcântara. Esta foi uma grande benção que
Deus nos deu, pois além de inaugurarmos o
templo 11 pessoas aceitaram a Jesus como
salvador nos dois dias de festa e nesse
clima de alegria o templo foi entregue à
comunidade de Itapuaua. Entendemos que
a obra de Deus não pode parar e, assim,
o nosso projeto para 2018 é construirmos
mais um templo para o Senhor no povoado
Perizim, onde já contamos com pessoas
crentes, mas, por não termos uma casa
de oração para dar suporte aos mesmos,
temos perdido alguns.
A falta de recursos ﬁnanceiros tem
sido um grande desafio, assim como
a escassez de obreiros e a resistência
do catolicismo, porém até aqui nos
ajudou o Senhor, fazendo notório o
seu nome e nos dando forças para
continuarmos fazendo sua obra.
Missionário Francisco Marcolino da Silva.
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ASSEMBLEIA DE DEUS EM TIMON
FAZENDO MISSÕES ENQUANTO É DIA
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Timon, liderada pelo Pastor
Euvaldo Pereira de Sá, é conhecida por
sua relevante atuação na obra missionária,
já tendo enviado vários missionários ao
campo, e mantendo parcerias com igrejas
visando o sustento de missionários em
diversas regiões do nosso estado, no Piauí
e em outras nações como: África, Paraguai
e Peru.
A Secretaria de Evangelização de Missões
da Assembleia de Deus em Timon - SEMADT
- lançou para o corrente ano o Projeto
Evangelístico TITO: Trabalho, Interação,
Treinamento e Oração. Este projeto, como
o próprio nome já deixa claro, motiva
para o trabalho, proporciona a interação
e promove treinamento, sem deixar de
orar. Os esforços da SEMADT foram voltados
para ações nesse sentido ao longo do ano em
curso, com total apoio da igreja e do nosso
Pastor-Presidente Euvaldo Sá.
Uma das ações em destaque é o “Cristo
na Madrugada”, que reúne todo mês cerca
de 140 irmãos que saem pelas ruas de
Timon, sempre na madrugada da última
sexta feira de cada mês, por meio desse
evangelismo noturno vidas têm sido
evangelizadas e resgatadas. O Foco são
os bairros onde existem pontos de venda
e consumo de entorpecentes e com isso a

Integrantes do projeto Tito - AD Timon
igreja tem entrado em locais onde só pelo Deus nos surpreende com a quantidade
poder do evangelho o acesso é permitido. de irmãos dispostos a irem para as ruas
Além do evangelho a igreja sempre no horário proposto e com os diversos
oferece a quem encontra pelas ruas um testemunhos que ouvimos das pessoas que
evangelizamos”, disse o Pastor Joseano
lanche especial.
“A cada edição do ‘Cristo na Madrugada’ Ferreira, secretário da SEMADT.

Missionários do Projeto Cristo na Madrugada

PROMIFE 2018
A Assembleia de Deus em Lago da Pedra,
liderada pelo pastor Raimundo Francisco
dos Santos, já se prepara para a realização
da edição 2018 do Projeto Missões de
Férias, o PROMIFE, projeto que é uma
ação missionária envolvendo capacitação
teológica e missionária e experiência prática

no campo missionário.
Ao longo dos anos o Promife tem
transposto fronteiras, alcançando vultosos
resultados para o Reino de Deus. Devido
à proporção que alcançou este projeto
necessitou de uma nova conﬁguração,
de forma que pudesse melhor atender

Turma de alunos do Promif

as necessidades do seu público-alvo e
possibilitando, dentre outras coisas, a
formação continuada para os seus alunos
com os seguintes níveis: Básico, Médio e
Avançado em Missiologia.
Pelas necessidades da Obra Missionária,
muitas igrejas coirmãs solicitaram parcerias para
que o PROMIFE fosse ofertado em suas regiões.
Assim, hoje temos parcerias com as seguintes
igrejas: AD em Junco do Maranhão, AD em
Monção, AD em São Mateus, AD em Faísa e AD
em Gov. Eugênio Barros.
A todos aqueles que desejam envolverse com a obra de evangelização ou se já
são envolvidos e desejam obter capacitação
teológica e missiológica, convidamos a
participar do PROMIFE 2018. Para isso
entre em contato (promife2016@hotmail.
com/@promifeead), faça sua INSCRIÇÃO
e participe desse projeto cujo o lema é:
“FAZENDO DE SUAS FÉRIAS UMA
BÊNÇÃO PARA MUITAS VIDAS”.
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FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
O que é e o que faz o Fórum de Missões do Nordeste e sua importância para a
obra missionária realizada pela AD nordestina.
O Fórum de Missões do Nordeste é
um movimento de secretários e líderes
de missões das Assembleias de Deus do
Nordeste ligado ao Conselho de Missões
da Umadene - União de Ministros da
Assembleia de Deus Nordeste - que
vem ao longo dos últimos quatorze
anos reunindo-se anualmente, com o
propósito de promover a conscientização
e a reﬂexão sobre o trabalho Missionário,
possibilitando a formulação de parcerias
entre as secretarias de missões da região
e a maior integração das lideranças,
buscando assim conhecer melhor as
necessidades e potencialidades da igreja
no Nordeste e viabilizando a elaboração
de resoluções que possibilitem um melhor

direcionamento das ações missionárias
desta igreja.
O Fórum realiza anualmente dois grandes
eventos, a saber: O Fórum de Missões do
Nordeste, que em 2018 acontecerá na cidade de
Parnamirim-RN, no período de 02 a 05 de Maio;
e o Projeto Nordeste para Cristo, composto de
duas ações: campanha de trinta e um dias de
oração e jejum pelo Nordeste, que em 2018
ocorrerá de 08 de agosto a 07 de setembro de
2018, e a Mobilização Evangelística Nordeste
para Cristo, que consiste em um dia de ações
evangelísticas em todas as Assembleias de
Deus nordestinas, que em 2018 acontecerá no
sábado dia 08 de setembro.
Tanto a data da campanha de 31
dias de oração pelo Nordeste quanto da

Mobilização Evangelística Nordeste para
Cristo foram ﬁrmadas na última AGO da
Umadene como datas oﬁciais da agenda
das Assembleias de Deus Nordestinas,
devendo ser consideradas por todos o
líderes destas igrejas quando da elaboração
das suas agendas de eventos, a ﬁm de que
todos possam tomar parte neste grande
projeto evangelístico.
Conclamamos, assim, todos os líderes
e demais membros da AD nordestina
a tomarem parte nas ações e projetos
empreendidos pelo Fórum de Missões
do Nordeste e a orarem em favor deste
órgão, para que ele continue sendo um
instrumento de Deus na realização da obra
missionária.

MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA
NORDESTE PARA CRISTO 2018
O Fórum de Missões do Nordeste, em
parceria com as secretarias de missões das
convenções das Assembleias de Deus no
Nordeste, já está preparando a edição 2018
da Mobilização Evangelística Nordeste para
Cristo. Agendada para o dia 08 de setembro
de 2018 a Mobilização Nordeste para Cristo
será precedida, como de costume, pela
campanha de trinta e um dias de oração
pelo Nordeste, que será iniciada no dia 08
de agosto e concluída em 07 de setembro,
véspera da Mobilização Evangelística.
Planejada para ser um agregador de
forças dasAssembleias de Deus nordestinas
em prol da evangelização do povo dessa

região, a Mobilização Evangelística
Nordeste para Cristo tem crescido a cada
ano, obtendo a adesão de um número
cada vez maior de igrejas e convenções
de todos os estados do Nordeste. Para esta
terceira edição o Fórum pretende envolver
um número ainda maior de igrejas e
para isso tem intensiﬁcado os contatos e
realizado reuniões com as lideranças das
Assembleias de Deus no Nordeste.
Ressaltamos que na última AGO
da Umadene a data da Mobilização
Evangelística Nordeste para Cristo
foi ﬁrmada como data oﬁcial do
calendário das Assembleias de Deus no

Nordeste. Conclamamos, então, todos os
companheiros, líderes das Assembleias
de Deus nordestinas a consignarem
tal data na agenda de suas respectivas
igrejas, para que no ano de 2018 tenhamos
uma participação massiva na grande
Mobilização Evangelística Nordeste para
Cristo e, assim, todos os assembleianos
nordestinos estejam ajoelhados diante do
Senhor no período da de 08 de agosto a 07
de setembro clamando pela salvação das
almas e que em cada localidade a igreja
do Senhor esteja nas ruas no dia 08 de
setembro pregando o evangelho na grande
Mobilização Evangelística.
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AD EM SANTA INÊS EMPOSSA CASAL DE
MISSIONÁRIOS EM ALDEIA INDÍGENA
Dando continuidade à sua luta pela
consolidação e expansão do trabalho
missionário que empreende entre os
indígenas da etnia Guajajara, a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em
Santa Inês, presidida Pelo Pastor
Rayfran Batista da Silva, procedeu
na noite do dia 7 do corrente mês
a despedida da Missionária Iranir
Avelino da Aldeia Areão, onde há
alguns anos atuava como missionária.
O culto de Despedida foi presidido pelo
próprio pastor Rayfran Batista, que na
mesma ocasião empossou o casal de
missionários Tiago Lopes e Francisca
Leitão, provenientes da Assembleia de
Deus em lago da pedra.
Os novos missionários darão
continuidade aos 7 anos 4 meses de
árduo trabalho missionário empreendido
pela missionária Iranir Avelino junto aos
indígenas da Aldeia Areão, e terão pela

Pastor Rayfran Batista no culto de posse dos novos missionários da Aldeia Areão

frente o desaﬁo de consolidar e expandir
a presença da igreja entre os indígenas
dessa aldeia. A missionária Iranir
Avelino, por sua vez, segue para outros
desaﬁos missionários.

AGENDA DE
ATIVIDADES
SEMADEMA 2018
Fórum de Missões do Nordeste:
Data: 02 a 05 de Maio
Local: AD Parnamirim/Rio Grande
do Norte
Mobilização Missionária do
Maranhão:
Data: 08 de julho
Local: em todas as Assembleias de
Deus no Maranhão
31 dias de oração pelo Nordeste:
Data: 08 de agosto a 07 de
setembro
Local: em todas as Assembleias de
Deus no Nordeste
Mobilização Nordeste para Cristo:
Data`: 08 de setembro
Local: em todas as Assembleias de
Deus no Nordeste

Thiago Lopes e Francisca Leitão, novos missionários da Aldeia Areão

Congresso Estadual de Missões
Data: 21 a 23 de setembro
Local: AD Timon-MA
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INFORMATIVO SEMADEMA ENTREVISTA O
PASTOR SALES - LÍDER DA MISSÃO CEADEMA/SEMADEMA NO PERU
Informativo Semadema - Pastor
Sales, o projeto missionário da
Ceadema/Semadema no Peru está
fazendo 11 anos. Quais eram as suas
expectativas e as da nossa Secretaria de
Missões quando da sua chegada ao Peru?
Pr. Sales - Quando da nossa
chegada ao Perú, a única expectativa
que tÍnhamos era a de prestar um
serviço de apoio na abertura de
novas obras. Contudo não havia uma
expectativa de realizar um trabalho
de grandes proporções dentro de
todo o país, nem de nossa parte,
nem por parte de nossas instituições.
Entretanto, tudo
isto serve para
mostrar que Deus é o dono da obra,
a visão é dele, o rumo da história é
Ele quem dá, e nós, como simples
colaboradores, temos que abraçar a
visão divina para nossas vidas.
Informativo Semadema: No
que se refere à presença da igreja
evangélica, que cenário o senhor
encontrou nesse país e o que mudou
ao longo desses anos?
Pr. Sales - Em nenhum momento
podemos ousar em dizer que
mudamos o cenário histórico
evangélico do país. Contudo ousamos
em aﬁrmar que a nossa presença está
marcando o rumo e a história da
convenção e da igreja com a qual
trabalhamos naquele país. São onze
anos trabalhando no Peru, e desse
período cinco deles junto à Secretaria
de Missões nacional, o que nos deu
a possibiblidade de apresentarmos
um projeto para expandir a obra por
todo o país. Quanto à instituicão a
mudanca é gigantesca, porém quanto
à real necessidade da nacão o que
estamos fazendo é quase irrelevante.

Pastor Raimundo Nonato Sales

Pastor Sales e líderes da AD Peru

Informativo Semadema: Qual a
contribuição do projeto missionário
da Semadema/Ceadema para essa
mudança de cenário?
Pr. Sales - Sei que o apoio
econômico é indispensavel, mas
o maior apoio, o que considero
de grande relevância para o
desenvolvimento desse projeto, tem
sido a conﬁança que a Semadema e
a Ceadema nos têm dado. Podemos,
assim, ter a liberdade de realizar
aquilo que entedemos ser o melhor
para a obra de Deus no cenário que
estamos trabalhando.
Informativo Semadema: Quais
são as suas expectativas para a
continuação do nosso projeto
missionário naquele país?
Pr. Sales - O Peru possui 24 estados
e uma das expectativas é terminar

de plantar igrejas nos 4 estados que
ainda faltam ser alcançados, além de
colocar em prática o projeto de um
centro de capacitação nacional para
obreiros.
Informativo Semadema: O que
o senhor teria a dizer à liderança
da AD Maranhense a respeito da
Missão Peru ?
Não teríamos feito nada sem a
liderança da Assembleia de Deus no
Maranhão. E o que digo em alto e bom
som para quem quiser ouvir é: abaixo
de Deus e de nossas instituicões temos
a liderança da AD no Maranhão, que
não somente conﬁou, mas investiu
e segue investindo na Missão Peru.
A minha voz seria apenas um eco
no deserto sem os pastores e igrejas
do Maranhão. Muito obrigado à AD
maranhense.
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MISSÕES NO SERTÃO MARANHENSE É
DESTAQUE NA EBF 2017
A Bíblia diz: “Educa a criança no
caminho em que deve andar; e até
quando envelhecer não se desviará
dele.” (Provérbios 22.6). Assim, que se
quisermos uma igreja missionária no
futuro próximo, precisamos investir no
ensino de missões para nossas crianças.
Partindo dessa visão a Sedac tem
dado destaque especial ao “Momento
Missionário” em todas as suas
atividades. É no momento missionário
que as crianças e pré-adolescentes
entram em contato com a realidade
missionária através de histórias
bíblicas, de biograﬁas de missionários
e de dados sobre a situação do mundo
sem Cristo, isso gera consciência
e intercessão missionária, além de
compromisso com a evangelização dos
povos.
A EBF de 2017 – “Jesus me faz

Mala Missionária

Equipe SEDAC ministrando para crianças na EBD

feliz”, contou a história do missionário
húngaro João Jonas (baseada no obra
“João Jonas – o apóstolo dos sertões”
de autoria do pastor Rayfran Batista),
que se dedicou à obra de evangelização
e plantação de igrejas no Sertão
maranhense.
Além de contar parte importante da
história da formação das Assembleias
de Deus no Maranhão, a Sedac doou
os kits de EBF para os missionários e
desaﬁou as crianças e pré-adolescentes
a orar, ofertar e realizar EBF´s em 37
localidades do Sertão maranhense
indicadas pela Semadema.
Parte do resultado dessa ação pode
ser visto no entusiasmo dos líderes das

Crianças durante aula da EBD

EBF em mostrar de forma criativa o
trabalho dos missionários maranhenses
no sertão, mas especialmente em levar
a crianças a interceder pela salvação
das crianças sertanejas e ofertar para
a realização de EBF´s missionárias
nessas localidades.
As crianças e pré-adolescentes que
participaram da EBF entenderam
que podem fazer missões de muitas
maneiras e com aquilo que possuem
ainda na infância, seja talento, tempo
ou mesmo recurso. Isso pode ser
comprovado através das dezenas
de cofres missionários cheios de
moedas entregues em nossa secretaria,
perfazendo um total de R$2.889,20
(Dois mil oitocentos e oitenta e nove
reais e vinte centavos), roupas, sapatos,
cestas de alimentos e presentes para
os missionários. Foi uma grande
alegria passar esses “tesouros” para
nossa Secretaria de Missões, pois uma
semente missionária foi lançada e o
Espírito Santo há de fazê-la crescer e
dar muitos frutos.
Damos glória a Deus, pois só
Ele transforma coisas pequenas em
grandes, gestos simples em atitudes
transformadoras. Como é bom saber
que ele vai continuar usando esses
pequeninos para mostrar ao mundo a
Sua glória.

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

