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Editorial
Apesar da crise, avancemos!
Deus amou o mundo de uma forma
tão completa, com um amor tão grande
e inexplicável, que não há nenhuma
palavra em nosso vocabulário capaz
de descrever seu amor, então, como
o escritor sagrado, dizemos: Ele nos
amou de “de tal maneira”.
Foi por este imenso amor que seu
filho se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade! Jesus, o
amor de Deus revelado, nasceu como
homem, cresceu como servo, morreu
como pecador, mas como Deus
ressuscitou ao terceiro dia, nos dando
direito à vida eterna em seu próprio
nome! Jesus cumpriu sua missão!
Gastou-se para anunciar o Reino de
Deus e se entregou à morte para que o
Reino se estabelecesse na terra. Jesus
atravessou as fronteiras e nos levou
para perto do Pai!
Ele caminhou em direção aos que
não podiam andar. Viu nos olhos dos
cegos, os sonhos que eles não podiam
ver. Aproximou-se daqueles que não
podiam ser tocados. Ouviu os gritos de
socorro dos que não podiam falar.
Jesus, o maior de todos os missionários,
passou dos limites impostos quando
falou com uma mulher samaritana,
quando acolheu uma criança em seus
braços, quando jantou com um pecador,
quando, na cruz, salvou o ladrão que
estava ao seu lado!
Nosso Cristo, rompeu as barreiras,
ultrapassou fronteiras para chegar ao
meu e ao seu coração, quando nós ainda
estávamos no outro lado, separados por
um abismo de pecado, longe de Deus.
Hoje, este mesmo Cristo nos convida e
nos convoca para fazer o mesmo – sair
de onde estamos e ir. Ir em direção aos

que precisam ouvir da salvação que só
há em seu nome.
João Marcos escreveu, no evangelho
que leva o seu nome, a história do
endemoninhado gadareno. O fato
aconteceu depois de Jesus ter passado
o dia todo ensinando à beira do mar
da Galileia a uma grande multidão.
Naquele dia ele ensinou sobre o reino
dos céus através das parábolas do
semeador, da candeia e do grão de trigo.
Mas, quando anoiteceu, surpreendeu
os discípulos com a seguinte ordem:
“Passemos ao outro lado!”
O que existe no outro lado, Senhor?
Talvez tenha sido a pergunta que os
discípulos faziam em seus corações.
Mas, seguindo a ordem do mestre,
começaram a remar. No meio da
viagem, porém, um grande vendaval
os alcançou e o barco estava já se
enchendo de água, mas, acordado por
um de seus discípulos, Jesus acalmou a
tempestade e tudo se fez bonança.
Quando finalmente o pequeno barco
chegou à praia de Gadara, era chegada
também a hora de saber porque Jesus
atravessou para o outro lado. Do outro
lado estava um conjunto de dez cidades
não-judias (Decápolis), habitadas por
um povo incrédulo, idólatra e violento.
Do outro lado estava um homem que
vivia entre os sepulcros, atormentado,
desfigurado e solitário, precisando do
amor insondável do Filho do Deus!
Ao encontrar-se com Jesus, o pobre
homem foi liberto e de fugitivo se
tornou missionário, enviado pelo
próprio Cristo a falar do Reino de
Deus aos de sua família. Decápolis
rejeitou a Jesus como o Messias, mas
não pode ignorar o homem liberto das
garras do diabo, pelo poder do Filho de

Miss. Suely Lima Chaves

Deus! Este homem, um único homem,
testemunhou nas dez cidades sobre o
que Jesus havia feito em sua vida e sua
mensagem teve impacto sobre todos os
que lhe ouviam.
Entre o missionário e o campo
haverá sempre tempestades. Entre o
projeto e a execução sempre haverá
entraves. Entre a chamada e a decisão
de obedecer à chamada sempre haverá
hesitação. Entre a visão e a convicção
sempre haverá temores. Por que?
Porque do outro lado vidas preciosas
serão libertas e o inimigo usará todas as
armas para impedir que isso aconteça.
Avançar na obra missionária é não
esquecer que Cristo continua no barco
e que, como Ele, chegaremos ao outro
lado e vidas serão libertas e glorificarão
o Seu nome; é compreender que cada
povo é composto por pessoas, e que
se uma delas aceitarem a Cristo um
grande feito terá sido realizado.
Por isso, avancemos em direção aos
Mulçumanos, aos Ateus, aos Povos
Isolados, aos Indígenas, aos Enfermos,
aos Ricos, aos Quilombolas, aos
Imigrantes, aos Desviados e aos
Deficientes – Esta é nossa Decápolis.
Avancemos apesar do mar revolto e
das águas que ameaçam afundar nosso
barco. Avancemos na certeza de que o
nosso trabalho é sinal de obediência a
Cristo e que em Deus nossa recompensa
já está preparada nos céus.
Miss. Suely Lima Chaves
Secretária Executiva da Sedac
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2016
A Semadema e toda a AD maranhense se preparam para a realização do maior evento
missionário das Assembleias de Deus no Maranhão, a Mobilização Missionária 2016.
A Semadema – Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão – juntamente com todas
as Assembleias de Deus filiadas
à Ceadema se preparam para a
realização da edição 2016 da grande
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA
DO MARANHÃO, tradicional
evento que tem como foco o fomento
da obra missionária realizada pelas
ADs maranhenses no Maranhão e
a partir deste estado. Subordinada
ao tema: AVANÇANDO EM
TEMPOS DE CRISE a Mobilização
Missionária 2016 será realizada no
dia 10 de julho e sua programação
contemplará a realização de um
grande clamor missionário e a
colheita da grande oferta missionária
anual dos envelopes personalizados.

Esta Edição 2016 da Mobilização
Missionária do Maranhão apresenta
uma programação um pouco
diferente da que vinha acontecendo
nas edições anteriores, quando
a Mobilização Missionária do
Maranhão compreendia a realização
do dia de impacto evangelístico
(sábado) e o dia de intercessão
missionária e arrecadação da grande
oferta missionária (domingo). Neste
ano a Mobilização Missionária
será realizada apenas no domingo,
uma vez que o dia de impacto
evangelístico será realizado por
ocasião
da
MOBILIZAÇÃO
EVANGELÍSTICA
NORDESTE
PARA CRISTO (17 de setembro),
uma iniciativa do Fórum de
Missões do nordeste, que deliberou

adotar este modelo de trabalho já
tradicionalmente realizado pela
Semadema em terras maranhesnses.
Devido aos grandes desafios
missionários que tem à sua frente,
desafios esses cuja superação
demanda muito esforço e grandes
investimentos
financeiros,
a
expectativa da Semadema em torno
desta edição 2016 da Mobilização
Missionária do Maranhão é muito
grande, razão pela qual esta Secretaria
de Missões conclama todo o povo de
Deus, pastores, obreiros auxiliares,
líderes de missões e toda a igreja do
senhor para se ombrearem conosco,
contribuindo para que este evento
redunde em incontáveis bênçãos para
a obra missionária realizada pela AD
maranhense.

MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA “NORDESTE PARA CRISTO”
Foi confirmada, por ocasião
do 12º Fórum de Missões do
Nordeste, realizado em João PessoaPB, a realização da Mobilização
Missionária “O Nordeste para Cristo”,
evento este que se constitui numa
grande mobilização das Assembleias
de Deus do Nordeste para, unida, orar
e evangelizar todo o Nordeste. Este
projeto vem sendo debatido desde o
11º Fórum, realizado em fortaleza no

ano de 2015. Para melhor direcionar
o trabalho, foi elaborado um livro
contendo um devocional de oração,
que já foi enviado para impressão na
Casa Publicadora das Assembleias
de Deus no Brasil (CPAD), parceira
deste projeto de evangelização.
O Devocional compreende 31 dias
de oração, que se inicia no dia 16 de
agosto e finaliza no dia 16 de setembro,
sendo que no dia 17, haverá uma

grande mobilização de evangelismo
e ação social, simultânea em todos os
Estados nordestinos. “Acredito que
este chamado de oração servirá também
para levantar todo o povo de Deus
num esforço coletivo. Trabalharemos
em unidade para promover o Reino
de Deus e para despertar parceiros
ministeriais na obra missionária”,
enfatizou o líder da AD Templo Central
em Fortaleza, Pr. Antônio José.
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CONTRIBUIÇÃO MISSIONÁRIA:
A CHAVE DOS TESOUROS DE DEUS
A Paz do Senhor,
Eu
sou
Jenilson Azevedo
Mendonça e sirvo a Deus como
obreiro auxiliar na Assembleia de
Deus em Viana-MA, igreja esta
pastoreada pelo pastor Pedro Aldi
Damasceno, presidente da Convenção
Estadual das Assembleias de Deus
no Estado do Maranhão. Recebi um
convite do pastor Eljaco Rodrigues
Vieira, Secretário da SEMADV –
Secretaria de Evangelismo e Missões
da assembleia de Deus em Viana e
promotor de Missões da Semadema,
para participar do 3º Congresso
Estadual de Missões das Assembleias
de Deus no Maranhão, realizado na
cidade de Codó-MA, nos dias 09 a
11 de outubro de 2015. Contribuo
regularmente com Missões há vários
anos e amo a obra missionária. Durante
aquele Congresso, numa plenária
ministrada pelo pastor José Satírio,
enquanto ele contava seu testemunho,
Deus falou comigo me mostrando de
forma mais clara a necessidade da
obra missionária. Fui despertado por
Deus naquele momento a adquirir
um carnê da Semadema e, chegando
em casa, fui visitar meus irmãos,
que trabalham com gesso, forros
e decorações. Encontrei-os tristes
e muito desanimados, pois tinham
muito material no estoque e não
estavam encontrando serviço algum
naqueles dias. Eu disse então a eles
que tinha algo que podia mudar essa
situação (porque eu havia ouvido no
congresso de missões que contribuir
com Missões é a chave dos tesouros
escondidos, ou seja, é ter a chave dos
tesouros de Deus). Perguntei a eles se
eles queriam fazer um compromisso
de contribuir com Missões. Eles
baixaram a cabeça e não demoraram

Jenilson Azevedo Mendonça com o Pr. Heljaco Rodrigues Vieira

muito a responder afirmativamente.
Eu então lhes disse que dentro de
um mês eles iam presenciar o que
Deus ia fazer na vida deles e fiz uma
oração ali mesmo, selando aquele
compromisso tão importante que
meus irmãos estavam fazendo com
Deus. Glória a Deus! Naquele mesmo
dia à tarde um dele saiu à rua para
resolver um negócio. Foi então que
um farmacêutico da cidade o chamou
e disse que tinha um serviço para
ele fazer. Acertaram a realização do
serviço no mesmo instante, pelo valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e meu
irmão recebeu logo a metade deste
valor naquele momento. Ele voltou
muito alegre e logo me procurou
para contar a novidade, afirmando
ter certeza de que era Deus que havia
aberto aquela porta. Naquele mesmo
instante ele me repassou a oferta
missionária no valor que havíamos

combinado. Meu outro irmão havia
há dias acertado um serviço, mas nada
estava dando certo para iniciarem os
trabalhos. A partir do compromisso
que fizemos, ele foi até o cidadão
dono do serviço e logo acertaram os
valores e a data do início da obra e o
referido cidadão lhe repassou logo a
metade do valor acertado. Isso foi só
o início e Deus continua abençoando
os meus irmãos. Resolvi relatar tudo
isso aqui para mostrar aos leitores
deste informativo que missões é algo
maravilhoso e urgente e que quem se
dispuser a contribuir saberá que as
bênçãos do Senhor serão patentes aos
seus olhos. Contribua você também
com Missões, faça Missões enquanto
é tempo!
Em Cristo, Jenilson Azevedo
Mendonça
Congregação Peniel-Área IIIViana-MA.
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XII FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
A cidade de João Pessoa, capital do
estado da Paraíba, que havia recebido
a 2ª edição do Fórum de Missões do
Nordeste em 2006 teve a honra de, dez
anos depois, receber mais uma edição.
Líderes de missões, missionários e
amantes da obra missionária de todo
o Nordeste e convidados de outras
regiões do Brasil estiveram presentes
neste 12º Fórum de Líderes de Missões
da AD nordestina.
A programação, que aconteceu de
18 a 20 de maio, no templo central
da Assembleia de Deus na Paraíba,
contou com a honrosa participação
dos Pastores Cassiano Luz, diretor da
Associação de Missões Transculturais
Brasileiras (AMTB), Paulo Locatelli
(RS), Saulo Gregório (MG), Daniel
Nunes, 1º secretário da UMADENE
e líder da AD em Campina Grande/
PB, Antônio José, presidente da
AD Templo Central em Fortaleza/
CE, e Anísio Nascimento, Secretário
Nacional de Missões, que mais uma
vez prestigiou o Fórum de Missões do
Nordeste, marcando presença durante
os três dias, proferindo plenárias e
contribuindo nos debates.
Não só secretários executivos de
missões, mas líderes de várias cidades
do Nordeste puderam refletir sobre os
desafios da obra missionária realizada

Lideres de Missões do Nordetes com o Pr. Anísio Nascimento Sec. Nacional de Missões

pela AD nordestina e eleaborar
estratégias para superar tais desafios.
Para o pastor Anísio Nascimento,
a participação no Fórum serve para
estreitar laços das secretarias de
missões da região com a SENAMI.
“A Secretaria Nacional de Missões
quer ser uma rede para obter e divulgar
informações, além de estabelecer
parcerias. Acredito que o Nordeste
oferece um plano piloto para outras
regiões do país”, disse o secretário
nacional de Missões.
Avançando em tempos de crise foi o

Caravana da Semadema no Fórum de Missões do Nordeste

tema escolhido para esta 12ª edição do
Fórum. Para o Pr. Anísio Nascimento,
“só quem continua fazendo missões
nesse período delicado que o país está
enfrentando é quem tem fé”. O Pr.
Cassiano Luz, presidente da AMTB,
por sua vez, ressalta que a saída da
crise passa necessariamente pela
igrejae que “não podemos olhar para a
crise como maldição, pois se olharmos
detalhadamente para a Bíblia Sagrada,
vamos perceber que foi em tempos de
crise que o povo sentiu muito mais
carência de Deus do que nos tempos
de prosperidade”.
Em reunião com a mesa diretora
do Fórum e os líderes de missões da
região, ficou decidido que o próximo
evento será realizado nos dias 19,
20 e 21 de abril de 2017 em local
a ser confirmado em breve. A AD
maranhense mostrou mais uma vez seu
amor por missões e seu empenho em
prol da obra missionária, se destacando
com uma grande caravana, liderada
pelo pastor Francisco de Assis,
secretário executivo da Semadema e
Vice-Presidente do Fórum de Missões,
e pelo Pastor Francisco Ramos,
secretário executivo de missões da AD
em Imperatriz-MA.
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PROJETO MISSIONÁRIO
ABALA MARANHÃO
O projeto missionário Abala Maranhão, idealizado e coordenado pelo pastor Bel, tem feito
jus ao nome, se destacando no cenário evangelístico maranhense e resultando na salvação
de centenas de almas nos muitos eventos já promovidos.
Idealizado e coordenado pelo pastor
Heber Waldo (pastor Bel), atualmente
presidindo a Assembleia de Deus em
São Domingos do Maranhão, o projeto
missionário Abala Maranhão teve
início em 23 de maio de 2015 com o
objetivo de promover o crescimento
da igreja de Cristo através da
Evangelização, implantação de novas
igrejas, obra social e promoção de
cultos de avivamento com ênfase na
salvação das almas, batismo com o
Espírito Santo e curas divinas.
A metodologia de trabalho do
projeto é bem simples: a equipe de
missionários chega ao povoado ou
cidade e empreende um dia inteiro de
atividades, evangelizando, fazendo o
trabalho social e convidando as pessoas
para a grande cruzada evangelística. À
noite, sempre em um local estratégico
da localidade, é realizada a grande
cruzada evangelística com a presença
de cantores e preletores convidados.

Pastor Bel - Coordenador do Projeto Missionário Abala Maranhão

A conhecida ousadia do pastor Bel fez
com que este projeto, apesar de ainda
muito jovem, já possa contar com uma
grande estrutura, formada por caminhão,
carro de som, palco e paredão de som.
Será inaugurada também em breve a
tenda missionária do projeto, estrutura
planejada para fornecer alimentação de
qualidade e a baixo custo ao público
de grandes eventos realizados pela
AD maranhense; a renda obtida com a
venda dos alimentos será integralmente

revestida para a obra missionária. O
projeto conta ainda com um grupo
de intercessores, coordenado pela
missionária Aurenir Siqueira Costa,
esposa do pastor Bel.
Ao longo de sua curta, mas frutífera
história, o Abala Maranhão já percorreu
17 municípios e resultou na salvação de
quase 700 almas. Lembrem-se do projeto
Abala Maranhão em vossas orações,
pois com a ajuda divina pretendemos
chegar ainda mais longe!

PROMIFE 2016
A AD em Lago da Pedra, liderada
pelo Pr. Raimundo Francisco dos
Santos, promoveu de 02 de janeiro
a 01 de fevereiro de 2016 a 13ª
edição do Projeto Missões de Férias
(PROMIFE), tradicional curso de
formação teológica com ênfase em
Missiologia ofertado em regime de
internato, que ocorre todos os anos na
AD Lago da Pedra e em várias igrejas
parceiras. A 13ª edição do PROMIFE
continua no mês de julho com a
realização do curso nos núcleos da AD
em Junco do Maranhão, liderada pelo
pastor Isaías e na AD em Dom Pedro,

liderada pelo pastor Raimundo Nonato
Santos Sales.
Vale ressaltar que o Cefomta – Centro
de formação Missiológica, Teológica
e Técnicas Associadas, instituição que
promove o PROMIFE, teve seus dados
legais e cursos ofertados submetidos
ao Plenário da nossa Magna Ceadema
por ocasião da 74ª AGO realizada na
Cidade de Chapadinha, ocasião em
que foi reconhecido e referendado,
tendo inclusive os seus cursos aceitos
pela Comissão de Ingresso ao Santo
Ministério Pastoral da Ceadema como
certificação da formação teológica do

candidato.
A metodologia empregada bem
como a política de preços acessíveis e o
compromisso com a causa missionária
têm feito do PROMIFE uma grande
bênção de Deus para muitas igrejas
e para muitos jovens, que têm sido
impactados pelo poder de Deus e
despertados para a causa missionária.
Qualquer pastor que desejar levar
o PROMIFE à sua igreja ou enviar
jovens para estudarem em um dos
nossos núcleos pode entrar em contado
com a Direção do Cefomta para discutir
os trâmites necessários.

PROJETOS SEMADEMA
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REDE DE ORAÇÃO POR
MISSÕES DO MARANHÃO
“As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são
poderosas em Deus para destruir fortalezas.” (2Co. 10:4)
A Rede de Oração por Missões
do Maranhão, iniciativa da Semadema
cujo objetivo é mobilizar um grandioso
exército de intercessores dispostos a
buscar o Senhor em prol do sucesso
da obra missionária está em pleno
funcionamento e franca expansão.
Atualmente sob a coordenação da
missionária Yalla Diniz, que após
assumir a coordenação tem trabalhado
incansavelmente para expandir e
fortalecer este projeto, a REDE DE
ORAÇÃO POR MISSÕES DO
MARANHÃO
tem
incentivado
pessoas em todo Estado e fora dele para
assumirem o compromisso de batalhar
de joelhos, apresentando a Deus as
necessidades da obra missionária.
De março a junho de 2016 já foram
cadastrados 142 novos intercessores,
principalmente nas Conferências
Missionárias recentemente realizadas
em São Luís (Vila Brasil), Bom Jardim,
Junco do Maranhão, Zé Doca e Santa
Luzia do Tide. Além disso, através do
grupo de Intercessores no WhatsApp
a Rede promove campanhas semanais
de oração por meio das quais são
compartilhadas
as
necessidades
missionárias mais urgentes. Através

Missionára Yalla Diniz - Coordenadora da Rede de Oração por Missões

da página no facebook são divulgados
os trabalhos, inclusive, os clamores
com data o hora previstos, por meio
dos quais centenas de pessoas têm se
mobilizado a orar, influenciando a
outros a fazerem o mesmo.
Entendemos que a oração é uma
arma poderosíssima na batalha
espiritual e quanto mais combatentes
utilizarem esta arma, maiores serão as
vitórias da igreja do Senhor.
Quando a igreja se dedica
verdadeiramente à oração há um
desejo pela evangelização do mundo
sem Deus; há verdadeira comunhão e
superação dos obstáculos; sentimos a dor

e a necessidades dos outros membros do
corpo de Cristo, pois quando um membro
sofre, todo o corpo deve sensibilizar-se
com ele.
Portanto, aliste-se neste exército,
venha lutar conosco nessa batalha,
pois ela é de todo crente que
entende
sua
responsabilidade
no reino espiritual. Se agirmos
assim, certamente os inimigos não
nos submergirão, como afirma o
salmista, “Portanto, que todos os que
são fiéis orem a ti enquanto podes ser
encontrado; quando as muitas águas
se levantarem, elas não os atingirão”
(Sl 32:6).
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CONFERÊNCIAS MISSIONÁRIAS 2016
Semadema inicia com grande êxito a série de conferências missionárias programadas
para serem realizadas em igrejas de todas as regiões do estado neste ano de 2016.
Consciente do fato de que, mesmo
estando vivendo o melhor momento
missionário da sua história, a AD
maranhense ainda precisa superar
várias crises no que diz respeito
ao fazer missionário, precisando
urgentemente expandir e dinamizar
sua atuação missionária em terras
maranhenses e além fronteiras, a
Semadema está executando neste ano
de 2016 um ambicioso projeto cujo
objetivo é a realização de uma vasta
série de conferências missionárias
regionais a serem realizadas em
igrejas das mais diversas regiões do
nosso estado.
Já foram realizadas conferências
missionárias
em
Tuntum,
Esperantinópolis, Vila Brasil/São
Luís-MA, Bom Jardim, Zé Doca,
Junco do Maranhão e Santa Luzia
do Tide. Por onde tem passado
realizando as conferências a Equipe
Semadema tem visto Deus operar
claramente, renovando vidas e
enchendo os crentes de ardor pela
obra missionária. Conclamamos
todos os nossos pastores, promotores

Pr. Nonato com o Pr. Francisco de Assis e outros preletores da Conferencia Missionária em Bom Jardim

e líderes de missões a tomar parte
conosco deste momento especial da
vida da AD maranhense, participando
das Conferências Missionárias e
incentivando suas igrejas a também
participarem.
Apesar da severa crise que
tem assolado nosso país, estamos
vivenciando
um
momento

missionário muito especial, momento
este em que muitas e muitas vidas
têm sido despertadas por Deus
quanto ao valor inestimável da obra
missionária. Temos presenciado o
Deus das missões transformando
muitas vidas, enchendo-as de amor
pelas almas e de disposição para o
fazer missionário.
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