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Editorial
A BÊNÇÃO DE
INVESTIR EM MISSÕES
Jesus ao ser interrogado acerca do
imposto que se devia pagar a César
respondeu: “(...) dai, pois, a César o que é
de César e a Deus, o que é de Deus” (Mc
12.17). A resposta de Cristo nos leva à
seguinte conclusão: eles deviam contribuir
com os impostos estabelecidos pelos seus
governantes, bem como os súditos do
reino de Deus devem contribuir com as
contribuições estabelecidas por Deus em
sua palavra, para sua obra. Em geral as
contribuições financeiras que devemos
entregar a Deus são dízimos e ofertas. O
apóstolo Paulo ao, escrever aos filipenses,
fala sobre a contribuição missionária
como uma de nossas ofertas para Deus, ao
dizer: “Também vós sabeis, ó filipenses,
que, no princípio do evangelho, quando
parti da Macedônia, nenhuma igreja
comunicou comigo no sentido de dar e
de receber, senão vós somente; porque
estando eu ainda em Tessalônica, não uma
só vez, mas duas, mandastes suprir-me as
necessidades” (Fl 4.15,16). A expressão
“princípio do evangelho” é uma referência
à obra missionária, ao trabalho de
plantar igrejas, enquanto que as palavras
“comunicou comigo” aludem claramente
à oferta missionária; o verbo comunicar
traz a ideia de compartilhar recursos com
outra pessoa (Bíblia de Estudo Palavrascheve). De fato, contribuir com a obra
missionária é um grande investimento,
de resultados temporais e eternos, pois a
oferta missionária traz bênçãos para nós,
para os outros e para o Reino de Deus.
Bençãos
para
nós
ofertantes:
recompensa divina - Deus promete nos
recompensar à medida que formos fieis
e contribuirmos na sua obra e reino (Ml
3.10; II Co 9.6). Deus tem recompensa
financeira para todos os que com amor
ofertam para a obra missionária.
O nome de Deus é glorificado pela

nossa oferta - “Porque a ministração deste
serviço não só supre as necessidades dos
santos, mas também transborda em muitas
ações de graças a Deus; visto como, na
prova desta ministração, eles glorificam
a Deus pela submissão que confessais
quanto ao evangelho de Cristo, e pela
liberalidade da vossa contribuição para
eles, e para todos” (II Co 9.12,13).
Preserva contra avareza e a dureza de
coração - O hábito de ofertar na obra de
Deus é uma forte expressão de gratidão e
que promove gratidão no coração daqueles
que são alcançados e beneficiados (II Co
9.12), já o contrário disto traz dureza de
coração e pode conduzir facilmente a um
sentimento de avareza. A palavra avareza
vem do termo grego pleonexia, e indica o
desejo avaro de ter mais à custa dos outros.
Pleonexia é o oposto de generosidade.
Quantos, hoje em dia, não estão com
seus corações carregados de avareza,
endurecidos e insensíveis porque deixaram
de contribuir, de dizimar e ofertar, de fazer
missões com suas finanças?
Recompensa no Dia de Cristo Seguramente as nossas contribuições para
Deus nos resultarão em galardão no Dia
de Cristo, pois o “bolso” é uma das áreas
mais difíceis de se converterem e quando
nos desprendemos e abrimos o coração
para ofertar e dizimar é um sinal de
conversão (Lc 19.8). Para ter tesouro no
céu é preciso vencer a avareza (Mt 6.1921) e depositar no “banco celestial”, e uma
das formas mais sábias de entesourar no
céu é investindo em missões.
Bênçãos para os outros - Além de ser
uma grande benção para nós mesmos,
as nossas contribuições para Deus são
também uma fonte de bênçãos para outros:
Para o missionário que está no campo - A
obra missionária não é papel apenas de quem
vai, mas também de igual modo de quem

Pastor Francisco de Assis

fica. A bem da verdade nem todos foram
chamados para ir aos campos das missões,
mas todos foram chamados para fazer
missões e neste particular todos precisamos
estar comprometidos, pois o missionário foi
enviado e isto implica em responsabilidades
da igreja para com ele. Imagine um Paulo
da vida que, diante de um momento difícil,
recebe a generosa oferta da igreja de Filipos.
Ele exultou em Deus dizendo: “Mas tenho
tudo; tenho-o até em abundância; cheio
estou, depois que recebi de Epafrodito o que
da vossa parte me foi enviado, como cheiro
suave, como sacrifício aceitável e aprazível a
Deus” (Fl 4.18).
Para o Reino de Deus - Deus não precisa
de nossa contribuição no céu, pois é de lá
que vem para nós toda provisão. Mas foi
Ele quem instituiu a contribuição financeira
como forma de bancar o seu trabalho na
terra. Foi ele quem instituiu o sacerdócio
e o sustento ministerial e os deu como
modelo para o novo pacto (I Co 9.13,14).
Seguramente o Senhor não precisa de nossa
contribuição lá no céu, no entanto Ele vai
receber lá o que contribuirmos aqui (Hb
7.8). Acredito que os cristãos da nossa
geração têm desperdiçado muitas bênçãos
financeiras por contribuir muito aquém do
que devíamos contribuir. Que possamos
despertar e investir mais em missões, pois
enquanto muitas vezes estamos envoltos
em nossas durezas, outros segmentos
religiosos estão avançando e investindo
financeiramente muito mais do que nós.
Avancemos!
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Designer Gráfico: Michel Milesy
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2018
Está se aproximando mais um grande
momento missionário das assembleias
de Deus no Maranhão, a Mobilização
Missionária 2018, que será realizada
no dia 08 de julho pela Semadema
em parceria com todas as igrejas
ligadas à nossa Magna Ceadema.
Principal momento missionário das
Assembleias de Deus no Maranhão,
a MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA
é a oportunidade em que, ano após
ano, a igreja do Senhor neste estado
une suas forças para interceder e
ofertar em favor da obra missionária
realizada pela Semadema no estado do
Maranhão e a partir dele.
Grandes têm sido os avanços
alcançados pela Semadema ao longo
dos últimos anos no que se refere à sua
atuação missionária. A cada ano esta
Secretaria tem firmado mais parcerias
missionárias com as igrejas, com
vistas ao atendimento das carências
missionárias por estas enfrentadas. Por
meio destas parcerias muitas famílias
missionárias têm sido adotadas por
esta Secretaria e enviadas ao campo
missionário em lugares carentes da
presença da igreja. Muitos projetos têm
sido desenvolvidos pela Semadema
para alcançar povos antes desassistidos
pela pregação do evangelho da graça,
como é o caso de muitas comunidades
quilombolas e aldeias indígenas.
Os projetos missionários voltados
à missão além fronteiras estão em
plena expansão, e muitos projetos e
ações missionárias de apoio às igrejas
maranhenses, principalmente àquelas
localizadas em regiões com pouca
presença evangélica, caso de algumas

Lançamento da Mobilização Missionária 2018
regiões sertanejas e litorâneas,
estão sendo desenvolvidos por esta
Secretaria.
Todos esses avanços só têm se tornado
possíveis porque a igreja maranhense
tem se ombreado com a Semadema,
seja por meio da intercessão, seja por
meio das contribuições financeiras
para Missões. Graças a Deus a
igreja do Senhor tem entendido e
atendido às demandas missionárias
da Semadema, e isto tem redundado
em grandes vitórias para o Reino de
Cristo. Vale ressaltar, porém, que
ainda estamos muito longe de cumprir
integralmente a nossa missão. Ainda
temos diante de nós grandes desafios
a serem superados, muitas muralhas e
fronteiras a serem transpostas, muitas
almas a serem conquistadas para
Cristo, e isso continuará demandando
muito investimento, seja no campo da
oração intercessória, seja no campo
do financiamento de novas ações
missionárias. Por esta razão ainda não

podemos descansar e dar a missão
por cumprida, precisamos continuar
agindo incansavelmente, trabalhando
enquanto é dia, pois a noite se aproxima,
e nela não poderemos trabalhar.
Conclamamos, portanto, todo o
povo de Deus a se ombrear conosco
e assim fazermos da Mobilização
Missionária 2018 um momento
especialmente frutífero para a
obra missionária. Convocamos,
respeitosamente, toda a liderança
do povo de Deus neste estado a
mobilizar o exército do Senhor para
o dia de intercessão em favor dos
povos, com base na nossa sugestão
de programação e nos nossos
objetivos de oração e para a grande
oferta missionária dos envelopes
personalizados.
Deus
conta
conosco mais uma vez! Deixemonos ser a resposta de Deus para a
urgente necessidade espiritual da
nossa geração.
Equipe Semadema.
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SEMADEMA EMPOSSA MAIS UMA FAMÍLIA
MISSIONÁRIA EM ÁREA RECÉM-DESMEMBRADA
A Semadema – Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão
- realizou a posse do Pastor Raimundo
Nonato da Conceição como missionário
para atuar na Área Missionária Lagoa
do Caminho, recém-desmembrada do
Campo de Assuviante, campo presidido
pelo Pastor Jailson Brandão. Esta nova
Área Missionária, que teve sua criação
homologada por ocasião da AGE da
Ceadema realizada na cidade de Codó,
engloba os povoados Lagoa do Caminho
(sede da área) e povoados adjacentes,
todos no município de Parnarama-MA.
Na impossibilidade de se fazer presente

Posse do Missionário Raimundo Nonato

ao evento em função
de outro compromisso
missionário, o Pastor
Francisco
Assis,
Secretário Executivo da
Semadema,
autorizou
o Pastor Antonio José
Teixeira Luz, Promotor
de Missões na região
de Caxias e Presidente
do campo de Buriti
Corrente, a representar
a
Semadema
no
evento e a dar posse ao Pr. Antonio José empossa Missionário em Lagoa do Caminho
missionário. Estiveram presentes no bom trabalho prestado na região
ato o Pastor, Jailson Brandão e uma agora desmembrada, e de boas vindas
caravana do campo de Assuviante, o ao pastor Raimundo Nonato e sua
pastor Francisco Ferreira, do campo família. A missionária Jô e seu esposo
Caxirimbu, que se fez acompanhar de recepcionaram a todos com muita
uma caravana de sua igreja, e o Pastor alegria e satisfação e o seu trabalho foi
Salomão Barros, de Caxias.
elogiado pelo Pastor Jailson Brandão
O trabalho foi realizado com um e pela comunidade. O trabalho
clima de agradecimento ao Pastor ocorreu em um clima espiritual e sob
Jailson Brandão e à sua família, pelo a ação da graça de Deus.

ASSEMBLEIA DE DEUS EM TIMON HOSPEDARÁ
O 3º CONGRESSO ESTADUAL DE MISSÕES
A Assembleia de Deus em Timon,
igreja liderada pelo Pastor Euvaldo
Pereira de Sá, hospedará o 3º
Congresso Estadual de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão,
a ser realizado pela Semadema nos
dias 21 a 23 de setembro.
Subordinado ao tema: “Chamados à
prática missionária”, este 3º Congressos
estadual de Missões da Semadema
contará com a presença de renomados
líderes do contexto missionário
estadual, nacional e internacional, que
ministrarão aos congressistas sobre
temas de interesse de todos aqueles que
amam a obra missionária e as temáticas
a ela afins. Serão realizados ainda,
durante a programação do Congresso,
um encontro de Secretários de missões

das igrejas locais ligadas à Ceadema e
um encontro de missionários ligados
à AD maranhense. Muitos pastores
e igrejas de várias partes do nosso
estado têm respondido positivamente
ao trabalho de mobilização que vem
sendo realizado por esta Secretaria,
assegurando sua participação no
Congresso inclusive com o envio de
caravanas, o que nos permite prever
que este será mais um grande evento
missionário da nossa Magna Ceadema.
A Semadema conclama todo o povo
de Deus neste estado a se mobilizar
em prol deste 3º Congresso Estadual
de Missões, orando, divulgando e se
mobilizando para tomar parte neste
importante momento da vida da
nossa igreja. Cremos que o Senhor,

idealizador e promotor por excelência
da obra missionária, nos abençoará
com um forte mover do seu Santo
Espírito durante toda a preparação
e realização deste Congresso, e que
este trabalho resultará em incontáveis
bênçãos para a obra missionária
realizada pela Assembleia de Deus
neste estado e a partir dele.
Em breve a Equipe Semadema
estará abrindo o processo de
inscrições e divulgando em detalhes
a programação do evento. Aguarde e
mobilize sua caravana. Não perca a
oportunidade de fazer parte do maior
evento missionário das Assembleias
de Deus no Maranhão. Participe
conosco deste momento histórico da
nossa igreja!
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NORDESTE PARA CRISTO 2018
As Assembleias de Deus
de toda a região Nordeste
do Brasil se preparam para
a realização da edição 2018
da grande MOBILIZAÇÃO
EVANGELÍSTICA NORDESTE
PARA CRISTO, evento de caráter
evangelístico em que todas as
Assembleias de Deus nordestinas
se unem para um mês inteiro de
intercessão missionária e um dia
de ações evangelísticas em todas
as cidades e povoados em que a
igreja do Senhor se faz presente.
A Mobilização Evangelística
Nordeste para Cristo é uma
iniciativa do Fórum de Missões
do Nordeste, instância missionária
ligada ao Conselho de Missões da
Umadene – União de Ministros das
Assembleias de Deus no Nordeste
– e será realizada no dia 08 de
setembro próximo, em parceria
com todas as Assembleias de
Deus da Região Nordeste. Como
aconteceu nas edições anteriores,
a Mobilização Evangelística
Nordeste para Cristo 2018 será
precedida 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. Durante esses
31 dias de oração todos os

assembleianos
nordestinos
estarão ajoelhados diante do
Senhor, clamando para que haja
um grande número de pessoas
salvas em cada localidade em que
a igreja do Senhor estará nas ruas
no dia 08 de setembro pregando o
evangelho na grande Mobilização
Evangelística.
No intuito de ampliar e
aperfeiçoar
a
Mobilização
Evangelística Nordeste Para
Cristo, o Fórum de Missões do
nordeste tem buscado a adesão
do maior número possível de
igrejas e procurado estabelecer
novas parcerias e ampliar aquelas
já firmadas. Neste sentido, a
parceria com a Casa Publicadora
das Assembleias de Deus foi
ampliada. Assim, se em 2016 a
CPAD forneceu os devocionários
de oração para os 31 dias de
oração pelo Nordeste, em 2018
a Casa Publicadora Oficial das
Assembleias de Deus no Brasil
ampliará seu apoio, fornecendo
18 mil cartazes, 100 mil guias de
oração para a campanha de 31
dias de intercessão pelo Nordeste
e 5 milhões folhetos.
Outro grande avanço desta
edição 2018 da Mobilização
“O nordeste Para Cristo” será
a realização do “Nordeste para

Cristo Kids”, ação evangelística
voltada especialmente para o
público formados pelas crianças
e pré-adolescentes, e que foi
adicionada
á
programação
tradicional do “Nordeste para
Cristo” por decisão do 14º Fórum
de Missões do Nordeste, realizado
na cidade de Parnamirm-RN nos
dias 02 a 05 de maio próximo
passado.
O Fórum de Missões do
Nordeste, na pessoa do seu
presidente, pastor Francisco
de Assis Gonçalves de Araújo,
conclama a todos os líderes e
membros em geral da Assembleia
de Deus nordestina para se unirem
neste importante momento de
união em torno da salvação das
almas de todos os nordestinos que
ainda não tiveram um encontro
real com o Salvador Jesus Cristo.
A meta do Fórum é que nesta
terceira edição do Projeto
Nordeste Para Cristo um
número ainda mais expressivo
de igrejas tomem parte neste
grande esforço evangelístico
e, para isso, é fundamental que
cada líder das Assembleias de
Deus nordestinas reserve a data
do período de oração bem como
o dia da Mobilização na agenda de
sua respectiva igreja.
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PROJETO NORDESTE PARA CRISTO KIDS
UM GRANDE PASSO PELA CONSOLIDAÇÃO DA
EVANGELIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NORDESTINAS
Na última edição do Fórum de
Missões do Nordeste, um dos temas
que se destacou foi “O desafio da
evangelização infanto-juvenil”, tema
que ficou a cargo da missionária
Suely Lima Chaves, que nos últimos
três Fóruns (2016 – João Pessoa,
2017 – Juazeiro do Norte e 2018 –
Parnamirim), vem apresentando as
demandas infanto-juvenis com total
apoio da Semadema e de outras
secretarias de missões.
Para a glória de Deus, por
unanimidade o Conselho do
Fórum decidiu implementar ações
práticas neste sentido, e, baseado na
experiência da “Semana de Oração,
Mobilização
e
Evangelização
Infanto-juvenil”
realizada
pela
Sedac – Secretaria de Evangelização
e Discipulado de Pré-adolescentes
e Crianças, de nossa convenção
(CEADEMA), que em 2017, através
desta estratégia, alcançou 226
escolas, 16 hospitais, distribui 74.424
livros e 140 mil folhetos e teve como
resultado a conversão de 1.436
pessoas, realizará pela primeira vez
o Projeto Nordeste para Cristo Kids.
O Nordeste para Cristo Kids será
a versão infanto-juvenil do Projeto
Nordeste para Cristo e acontecerá
no mesmo período, porém, com
estratégias diferenciadas. O que
diferencia este projeto é o fato de as
crianças e pré-adolescentes já crentes
serem os protagonistas do mesmo,
pois são elas que farão o projeto
acontecer, evangelizando por meio
de várias estratégias, outras crianças
e pré-adolescentes.
Para potencializar os trabalhos
dessas crianças e pré-adolescentes a
Sedac colocou à disposição do Fórum
de Missões do Nordeste a nova edição
do kit de “Evangelização Criativa”,

utilizado na “Semana de Oração,
Mobilização
e
Evangelização
Infanto-juvenil”:
1. Guia do Coordenador;
2. Livreto
“Evangelização
Criativa”;
3. Folhetos evangelísticos;
4. Cartazes;
5. CD de multimídia;
6. Guia de Oração;
7. Postais de Oração;
8. Postal de LIBRAS;
9. Postais de Boas-vindas.
Além do material, que será
disponibilizado em formato digital
e impresso, a Sedac também estará
ministrando
treinamentos
em
diversos estados que já estão sendo
mobilizados.
Segundo a missionária Suely
Lima Chaves, que foi convidada
pelo Fórum para presidir o Comitê
Nordeste para Cristo Kids, “essa é
uma grande porta, uma oportunidade
única que mostra o quanto Deus
está preocupado e comprometido
com a salvação dos pequeninos”, e
acrescenta: “estamos muito felizes
em poder compartilhar esta estratégia
com a igreja nordestina, pois cremos
que Deus tem pressa em salvar as
crianças e nós somos a geração
de crentes que levará a Palavra
que abrirá o coração delas para
que Cristo habite e
reine. Juntos temos
a responsabilidade de
trabalhar para que os
14.103.076 de crianças
e
pré-adolescentes
nordestinos
ouçam,
creiam e sirvam a
Cristo - A população
de crianças e préadolescentes e crianças

que temos é maior do que a população
de países como a Bolívia, o Paraguai
e o Uruguai, por exemplo – estamos
diante de um campo missionário
imenso! Ainda que consideremos
que muitas já foram alcançadas pelo
evangelho, a maioria esmagadora
está fora do aprisco do bom pastor.”
Pedimos oração e apoio por este
projeto, pois trata-se de uma urgência
missionária que não podemos ignorar
e de uma oportunidade de Deus para
que nós influenciemos toda uma
geração.
Se você quiser fazer parte deste
projeto entre em contado com:
sedacevangelizacao@gmail.
com ou (99)98801-60546 (zap)/
(99)98249-9898/ (98) 99965-8262,
e a equipe da SEDAC – Secretaria
de Evangelização e Discipulado de
Pré-adolescentes e Crianças, lhe dará
todas as informações necessárias.
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ASSEMBLEIA DE DEUS EM PARNAMIRIM-RN
HOSPEDA O XIV FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
A Igreja Evangélica assembleia de
Deus na cidade de Parnamirim, localizada
na região metropolitana de Natal-RN,
hospedou a 14ª edição do Fórum de
Missões do Nordeste, realizado nos dias
02 a 05 de maio passado. Subordinado ao
tema: “Os principais fenômenos mundiais
e sua implicações missionárias”, esta
edição do Fórum tratou acerca de alguns
importantes fenômenos mundiais da
atualidade com impacto no campo
das missões, como a crise migratória
mundial, o projeto expansionista da
religião islâmica, dentre outros.
Participaram deste Fórum, além dos
Secretários e líderes de missões das
Convenções estaduais de todo o Nordeste,
alguns dos principais líderes da AD
nordestina, como o Pastor José Carlos de
Lima, líder da AD na Paraíba e Presidente
da Umadene, União de Ministros das
Assembleias de Deus no Nordeste; e o
Pastor Elinaldo Renovato de Lima, líder da
AD Parnamirim e renomado teólogo das
Assembleias de Deus no Brasil.
A Assembleia de Deus no Maranhão
teve presença marcante nesta edição
do Fórum de Missões do Nordeste,
seja por contar com a maior caravana

Pr. Francisco de Assis com líderes presentes no 14º Fórum de Missões do Nordeste

participante, seja pelo motivo de
atualmente o Fórum ser presidido pelo
nosso Secretário Executivo de Missões,
Pastor Francisco de Asseis Gonçalves de
Araújo, e ainda porque nossa Secretaria
de Evangelismo e Discipulado de PréAdolescentes e Crianças – SEDAC –
liderada pela Missionária Suely Lima, ter
tido uma participação muito relevante no
evento.
Como é tradição do Fórum, ao final
do evento as principais resoluções
resultantes dos momentos de debates e
discussões dos itens constantes na pauta
passaram a integrar um documento que

servirá para nortear as ações e projetos
missionários das Secretarias de missões
de todas as convenções participantes.
A próxima Edição do Fórum de missões
do Nordeste será realizada na cidade de
Maceió, capital do estado de Alagoas, em
maio de 2019. Ao mesmo tempo em
que agradece e parabeniza a AD
maranhense pela grande caravana
participante do Fórum 2018, a
Semadema conclama o povo de
Deus neste estado para se mobilizar
e se fazer presente de forma ainda
mais marcante na Edição 2019 do
Fórum 2019.

AD EM TUTOIA HOSPEDA A PRIMEIRA COMED
A assembleia de Deus em Tutoia,
cidade litorânea localizada na região dos
lençóis maranhenses hospedou, nos dias
01 a 03 de junho de 2018, a primeira
Comed – Conferência Missionária de
Evangelismo e Discipulado – realizada
pela Semadema.
Ação missionária da Semadema
voltada para o projeto “Cruzada
Evangelística O Maranhão aos Pés de
Cristo” a Comed tem como objetivos
preparar as igrejas locais para o trabalho
de evangelismo durante o período das
cruzadas, bem como para o serviço de
discipulado dos novos convertidos que
aceitarem a Cristo durante estes eventos.
A Semadema pretende ainda, por meio
das Comed, suscitar o surgimento

de novas lideranças para atuarem no
trabalho evangelístico e missionário nas
igrejas das regiões beneficiadas com a
realização deste trabalho.
A primeira Comed foi um grande
sucesso, tendo contado com mais de 300
pessoas inscritas, e uma programação
profundamente marcada pelo mover
de Deus. Além da Equipe Semadema,
muitas lideranças e caravanas das
igrejas da região dos lençóis e do Baixo
Parnaíba se fizeram presentes. Contamos
ainda com a participação de lideranças
das Assembleias de Deus em nível
estadual, como a Missionária Suely
Lima, Secretária Executiva da Sedac, e
o Pastor Francisco Soares Raposo, líder
da AD em Bacabal e 1º Vice-Presidente

da nossa Convenção, que estiveram
ministrando na Comed.
A Semadema agradece e parabeniza
a equipe responsável pela organização
da Comed (Pastores João da Cruz Viana
Silva, Pastor Francisco Carneiro e
Pastor José Agnaldo), os promotores de
missões da região, bem como o Pastor
Decir Lima e toda a Assembleia de
Deus em tutoia, pelo primoroso trabalho
realizado em prol desta primeira Comed.

Momento de intercessão missionária na
Comed em Tutoia
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SEMADEMA IMPLEMENTA NOVOS
PROJETOS E AÇÕES MISSIONÁRIAS
A busca incansável pelo cumprimento
da sua missão de contribuir para o
crescimento do Reino de Cristo neste
estado tem levado a Semadema a uma
luta constante no sentido de intensificar
e aperfeiçoar sua ação missionária. Ano
após ano esta Secretaria tem procurado
expandir e diversificar sua atuação, seja
por meio da criação de novos projetos
missionários , seja pelo desenvolvimento
de campanhas e ações voltadas para o
atendimento das carências missionárias da
igreja do Senhor neste estado e fora dele.
Pensando nisso, neste ano de 2018
esta Secretaria pôs em prática alguns
novos projetos, ações e metodologias
de trabalho, que já começaram a render
frutos para o reino de Deus. Exemplo
disso é a Criação da Comed - Conferência
Missionária
de
Evangelismo
e
Discipulado - trabalho que tem como
foco mobilizar a igreja local e da região
para um maior comprometimento com
a obra da evangelização e discipulado,
bem como conscientizar a igreja de sua
responsabilidade com sua área de atuação
e despertar a consciência missionária da
igreja para o alcance dos não alcançados.
A Comed é uma convocação da igreja
local para irmos às ruas e aos campos
missionários. O intuito da Semadema
é que os irmãos capacitados na Comed
atuem eficientemente durante a Cruzada
“O Maranhão aos Pés de Cristo”, bem
como na evangelização e no discipulado

Pr. Francisco de Assis empossa equipe de Promotoria de missões
em suas igrejas locais.
Outro importante passo dado por esta
Secretaria foi a decisão de transformar
o sistema de setores com um promotor
de Missões em Promotorias de Missões
(conjunto formado por igrejas de
determinada região) com equipe com
a seguinte estrutura: 03 promotores de
missões, 02 Secretários, 02 Tesoureiros
e 02 Secretários de comunicação. Esses
membros dividirão as tarefas alusivas ao
bom funcionamento da Promotoria, visto
que a partir de 2019 a SEMADEMA
disponibilizará para as promotorias das
diversas regiões as ações da COMED,
Cruzada o Maranhão aos pés de Cristo
e a extensão da Rede de Oração por

Pr. Francisco de Assis com líderes de missões da AD Maranhense

Missões do Maranhão.
O processo de implantação dessas
Promotorias já foi iniciado, tendo a
Semadema enviado recentemente o
Pastor Antonio José Teixeira Luz,
Promotor de Missões da região de
Caxias, para oficializar a criação da
Promotoria de Parnarama e dar posse à
equipe daquela Promotoria. Com esse
novo sistema certamente, o trabalho
missionário da Semadema ganhará ainda
mais em qualidade e agilidade. Este
processo de Criação das Promotorias
continuará pelo restante deste ano e
nossa expectativa é que até meados de
2019 todas as Promotorias já estejam
criadas em pleno funcionamento.
A Rede de Oração Por Missões
no Maranhão, grupo permanente
de intercessão missionária, criado e
mantido pela Semadema, está sendo
expandido, já tendo milhares de
intercessores voluntários cadastrados e
participando das atividades deste grande
movimento de oração por missões.
Continue abraçando os nossos projetos
missionários e orando ao Senhor em
favor desta Secretaria, para que a mão
do Senhor esteja estendida sobre nós,
para nos abençoar e nos usar para o
cumprimento do Ide de Cristo.

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

