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Editorial

PROBLEMA OU
OPORTUNIDADE?
Um dos mais sérios problemas da
humanidade na atualidade é a crise
migratória mundial. Quer seja por
motivos de conflitos bélicos, por
problemas relacionados a catástrofes
naturais ou a crises econômicas, o
certo é que todos os dias milhares
de pessoas estão sendo obrigadas
a abandonarem suas casas e até
seus países para buscarem uma
chance de sobrevivência em outros
lugares. É assim no Oriente Médio,
onde milhares de pessoas de várias
nacionalidades têm sido alijadas de
suas localidades pelos horrores das
guerras, na sua maioria indo tentar
sobreviver em países europeus,
muitos deles hostis à presença de
refugiados, e tem sido assim também
na América do Sul, que após ter
passado recentemente por uma grave
crise migratória em decorrência
do catastrófico terremoto ocorrido
no Haiti em janeiro de 2010, que
destroçou ainda mais a já combalida
estrutura econômica daquele país,
experimenta agora outra grave crise
migratória, desta vez envolvendo
o povo venezuelano, que foge da
terrível escassez provocada pela
profunda crise econômica que tem se
abatido sobre o seu país nos últimos
anos. Têm se tornado muito comuns
as imagens das fileiras quilométricas
de venezuelanos que quase todos os
dias têm cruzado a fronteira com o
Brasil, abarrotando as ruas de Boa
Vista, capital do estado de Roraima,

fronteiriço da República Bolivariana
da Venezuela.
Tanto aqui quanto na Europa uma
coisa é comum, a perplexidade das
autoridades das nações receptoras
das grandes levas de imigrantes
diante da extensão e gravidade do
problema e do desafio de abrigar e
prestar assistência mínima a tanta
gente. Enquanto muitas nações,
mesmo à base de sacrifício, têm
buscado acolher e prestar ao menos os
cuidados minimamente necessários
à sobrevivência dos imigrantes,
como é o caso da Alemanha, no
contexto europeu e do Brasil, no
contexto sul-americano, outras
nações, alegando total incapacidade
de incluir e assistir a tanta gente,
estão optando por fechar totalmente
as suas fronteiras, negando abrigo a
essas pessoas em estado tão elevado
de vulnerabilidade.
O que para os governos e
representantes
de
organismos
mundiais tem sido tratado como
um dos mais graves problemas da
humanidade neste início de século
precisa ser visto pela igreja do
Senhor como uma das mais ricas
oportunidades de cumprimento do
Ide de Cristo. Não custa lembrar
que grande parte dessas pessoas
que hoje se encontram na condição
de refugiados em países de todo o
mundo, inclusive no Brasil, provém
de países totalmente fechados para
a pregação do evangelho da Graça e

Pastor Mateus Jucar e esposa

que, portanto, se estivessem em seus
países de origem elas dificilmente
poderiam ser alcançadas pela
obra evangelizadora da igreja. É
preciso que a igreja do Senhor abra
os seus olhos missionários para
essa realidade e que crie e/ou
amplie urgentemente a estrutura
e as estratégias necessárias para
o alcance dessas pessoas com a
pregação bíblica, até porque a
tendência natural é que no momento
em que suas nações voltarem a
oferecer as mínimas condições de
sobrevivência esses imigrantes,
em sua maioria, optarão por
retornar aos seus países de origem
e assim, se os tivermos ganhado
para Cristo, eles voltarão para casa
como adoradores do único Deus
verdadeiro e como arautos do
evangelho de Cristo, para atuarem
em contextos muito difíceis de
serem alcançados por obreiros não
nativos. Portanto, esse que é um dos
maiores problemas para os reinos
do mundo neste início de milênio
é, na realidade, uma providencial
e inestimável oportunidade para
a expansão do Reino de Deus na
terra.
Pastor Mateus Jucar
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AD EM TIMON HOSPEDARÁ O 3º
CONGRESSO ESTADUAL DE MISSÕES
A Secretaria Estadual de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão
– Semadema – realizará neste ano de
2018 o seu 3º Congresso Estadual de
Missões. Este evento, que deveria ter
acontecido em 2017 e que precisou ser
adiado por motivo de ordem superior,
será realizado nos dias 21 a 23 de
setembro na Assembleia de Deus em
Timon-MA, igreja liderada pelo Pastor
Euvaldo Pereira de Sá.
Este 3º Congresso estadual de Missões
da Semadema contará com a presença
de renomados líderes do contexto
missionário estadual e nacional, que
estarão ministrando aos congressistas
sobre temas de interesse de todos
aqueles que amam a obra missionária.
Muitos pastores e igrejas de várias partes
do estado já manifestaram o interesse em
organizar caravanas, o que nos permite
prever que este será mais um grande
evento missionário da nossa Magna
Ceadema.

Conclamamos, portanto, todo o povo
de Deus neste estado a orar em prol
deste Congresso, para que o Senhor,
idealizador e promotor por excelência
da obra missionária possa, através do
seu Santo Espírito, nos proporcionar
grandes bênçãos durante a preparação e
a realização deste evento e para que ele
resulte em incontáveis bênçãos para a obra

missionária realizada pela Assembleia de
Deus neste estado e a partir dele.
Estaremos em breve abrindo o
processo de inscrições e divulgando
em detalhes a programação do evento.
Mobilize sua caravana e não perca a
oportunidade de fazer parte do maior
evento missionário das Assembleias
de Deus no Maranhão.

O Fórum de Missões do Nordeste,
instância
missionária
ligada
ao
Conselho de Missões da Umadene –
União de Ministros das Assembleias
de Deus no Nordeste – realizará no dia
08 de setembro próximo, em parceria
com todas as Assembleias de Deus da
Região Nordeste, a grande Mobilização
Evangelística Nordeste para Cristo,
evento de cunho evangelístico em
que todas as Assembleias de Deus
nordestinas se unem para um dia inteiro
de ações evangelísticas em todas as
cidades e povoados em que a igreja do
Senhor se faz presente.
Como de costume, 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
salvação de almas em cada localidade
em que a igreja do Senhor estará nas
ruas no dia 08 de setembro pregando
o evangelho na grande Mobilização
Evangelística.
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.

I Congresso Estadual de Missões AD Timon, ano 2011
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PROJETO MISSIONÁRIO PRÓ-INDÍGENAS

MISSÃO INDÍGENA
A Paz do Senhor a todos os amantes
da obra missionária.
Sou a Missionária Iranir Avelino
e pela graça de Deus fui empossada
pela Semadema no dia 06 de fevereiro
na Reserva Indígena Maçaranduba,
povoada por nativos das etnias
Guajajara e Awá-Guajá, para dar
prosseguimento ao trabalho que esta
Secretaria já vinha desenvolvendo
entre os Guajajaras, bem como para
levar o evangelho da Graça a aldeias
ainda não alcançadas.
Na reserva Maçaranduba, onde estou
há três meses, vivo na expectativa de
um trabalho profícuo. Os membros
do pequeno grupo de decididos
encontrados
ali
estão
sendo
discipulados e ao mesmo tempo
estou também fazendo uma visita
de casa em casa, visitando os lares,
em fase de conhecimento e pequenas
reuniões de grupos.
Estamos levantando uma casinha
de apoio missionário para possibilitar
a presença missionária mais frequente
e assim iniciarmos os trabalhos
necessários. Na tribo Kaapó estamos
em fase de aprendizado da língua e da
cultura. Já tivemos uma EBF infantil
usando material traduzido, onde 137
crianças ouviram a história do começo
em sua própria língua, material que
para este povo serve tanto para crianças
como adultos. Na oportunidade
assistimos ao testemunho de uma
indígena idosa que foi à frente dizendo
que não sabia que tinha sido formada

EBD Indígena

Culto em Aldeia Indígena

do pó da terra e, enquanto falava,
pegava um punhado de terra com a mão
e jogava no chão, dizendo: “agora eu
sei que a gente foi feito assim, e dentro
de nós tem um espírito que não morre,
se a gente tem o Deus criador que fez
a gente, ele vem e vai levar a gente lá
para cima, onde tem vida boa”.
Nesta aldeia faço visita para contato
uma vez ao mês e, quando possível,
duas vezes. A receptividade deste povo
é notável. Nos reunimos no barracão
da aldeia, visto que esse local favorece
o ajuntamento da comunidade. Tenho
uma boa expectativa deste trabalho,
pois acredito que com paciência, amor
e tempo conseguiremos implantar uma
igreja entre eles.
Peço a todos os irmãos que orem
por estes desafios: pela aquisição de

um veículo para atender à demanda do
trabalho devido à distância e grande
dificuldade de locomoção, construção
da casa de apoio missionário, para
a nossa permanência e início dos
trabalhos; por pastores aliados para a
construção do templo; pela etnia AwáGuajá, para que a porta do evangelho
seja aberta; por uma mente aberta para
aprendermos a língua kaapó, para que
haja uma comunicação do evangelho e
assim favorecer o plantio da igreja ali.

EBF Indígena

Missionária Iranir Avelino com Indígenas da reserva Maçaranduba

informativo

ANO 9 • Nº 33 • MARCO/2018

5

INFORMATIVO SEMADEMA ENTREVISTA
O PR. ELINALDO RENOVATO – LÍDER DA AD PARNAMIRIM-RN

Informativo Semadema – Pastor
Elinaldo Renovato, pela graça de Deus
o Fórum de Missões do Nordeste terá
a sua 14ª edição hospedada pela AD
Parnamirim, igreja sob seus cuidados
pastorais. O que representa para o
senhor o fato de a AD Parnamirim
hospedar a próxima edição do Fórum
de Missões do Nordeste?
Pastor Elinaldo Renovato –
Para mim, como pastor da ADPAR,
representa o reconhecimento de que
somos uma igreja missionária. Temos
missão no Paraguai, três obreiros
enviados e oito obreiros adotados.
No Uruguai, temos uma igreja sob
nossa supervisão missionária. Temos
missão em Portugal, duas frentes,
em Almada e em Elvas. Também
temos missão na França. Além
disso, ajudamos a 55 missionários
adotados, na África e na Ásia.
Fazemos Missões locais, em
Parnamirim; e missões regionais,
no interior, em 26 igrejas e mais
de 100 congregações. Realizamos
4 mutirões evangelísticos por
ano, quando muitas almas se
rendem a Cristo.
Informativo Semadema – Qual
é, na sua opinião, a relevância do
Fórum de Missões do Nordeste para
o trabalho missionário realizado pela
AD nordestina?
Pastor Elinaldo Renovato – Sobre
Missões no Nordeste, entendemos
que há grande necessidade do envio
de obreiros para cidades do interior
nordestino e o Fórum de Missões
contribui com a conscientização
missionária.
Informativo Semadema – No
seu entendimento, como o Fórum de

Pr. Elinaldo Renovato e Irmã Iris
Missões do Nordeste pode contribuir
para uma maior integração entre as
Assembleias de Deus nordestinas,
especialmente no que se refere ao
fazer missionário?
Pastor Elinaldo Renovato – Sim.
Há várias igrejas no Nordeste. Cada
uma tem sua visão missionária. Sua
forma de trabalhar. O Fórum de
Missões contribuiu para a integração
das igrejas na visão missionária.
Informativo Semadema – A
sua Igreja tem sido presença cativa
nas diversas edições do Fórum.
Que resultados positivos essa
participação tem produzido para o
trabalho missionário realizado pela
AD Parnamirim?
Pastor Elinaldo Renovato –
Nossa igreja tem sido representada
no Fórum de Missões através
de nosso Diretor de Missões,
Diácono Renielton. Ele tem trazido

contribuições valiosas para o
trabalho missionário realizado por
nossa igreja.
Informativo Semadema – Pastor
Elinaldo, o senhor tem uma carreira
muito abençoada como pastor,
escritor e mestre, dentre outras áreas.
Qual é o segredo para uma vida tão
bem sucedida e um ministério tão
profícuo?
Pastor Elinaldo Renovato – Caro
irmão, não há propriamente segredo,
mas graças a Deus Ele tem abençoado
grandemente meu mistério pastoral,
bem como o ministério literário,
escrevendo livros, lições bíblicas e
artigos diversos, e isso é resultado
da benção de Deus. Procuro fazer
o melhor para o Reino de Deus.
Muito grato pela entrevista. Deus os
abençoe mais e mais. Aguardo vocês
no Fórum de Missões.
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ALCEBÍADES VACONCELOS
Antes que a noite chegue
“Enquanto é dia, precisamos realizar a obra

daquele que me enviou.
A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar” (João 9.4).
O contato com a realidade
missionária é muito importante para o
desenvolvimento de uma consciência
missionária por parte dos préadolescentes e crianças, pois isso gera
amor por missões e compromisso com
esta causa a longo prazo. E é nosso
dever oferecer-lhes as ferramentas
para formar essa consciência.
É por isso que a Sedac tem dispensado
uma atenção especial ao “Momento
Missionário” em todas as atividades que
promove junto aos líderes infanto-juvenis
e, especialmente, junto às crianças e préadolescentes. É na EBF, porém, que esse
momento ganha destaque através da
História Missionária – histórias reais,
vividas por pessoas comuns que fizeram
coisas extraordinárias por amor a Cristo,
e de como Deus cuidou delas.
No ano de 2017, a História Missionária
teve como personagem principal o
missionário e pastor húngaro João Jonas,
que atuou no meio norte do Maranhão,
mas que pode ser chamado de sertão
devido às dificuldades e precariedades.
Nesta EBF de 2018, a Sedac
apresentará aos pequenos do Reino, a

Pr. Alcebíades Vasconcelos
linda história do pastor e missionário
Alcebíades Pereira Vasconcelos, um
homem que quando jovem aceitou
a Cristo no primeiro culto dirigido
pelo pastor João Jonas. Alcebíades
Vasconcelos é um dos muitos frutos do
ministério desse grande missionário e,
de certo modo, dá continuidade ao seu

ministério do Maranhão e, como bom
discípulo, seguiu e ultrapassou os passos
de seu mestre, chegando a ser missionário
na Bolívia, presidente das maiores
igrejas de seu tempo, culminando
com sua eleição para presidente da
Convenção Geral das Assembleias de
Deus no Brasil – CGADB.
A história de Alcebíades Vasconcelos
é uma história de superação humana e de
um surpreendente agir de Deus na vida
de uma pessoa simples, que, se não fora
Deus, morreria no anonimato, sem deixar
nenhum legado.
O kit da EBF 2018 que a Ceadema,
por meio da Sedac, disponibilizará para
a igreja maranhense, da qual a história
missionária faz parte, será lançada no
II Congresso Maranhense de Formação
de Formadores de Professores de Préadolescentes e Crianças que acontecerá
nos dias 06 a 08 de abri, na Assembleia
de Deus em Bacabal, evento para o qual
todos os missionários, pastores e líderes
estão convidados.
Miss. Suely Lima Chaves
Sec. Executiva – SEDAC
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2018
Chamados à prática missionária
A
Semadema, Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus no
estado do Maranhão já está trabalhando
intensamente na preparação da
Mobilização Missionária 2018.
Principal instrumento de arrecadação
de
contribuições
missionárias
para o financiamento dos projetos
missionários
encampados
pela
Semadema e de intercessão pela
obra missionária realizada pelas
Assembleias de Deus neste estado,
a Mobilização Missionária é a
oportunidade em que anualmente
todas as igrejas ligadas à Ceadema
se unem a esta Secretaria de Missões
para um dia inteiro de clamor
missionário e para a arrecadação
da grande oferta missionária dos
envelopes personalizados.
O
KIT
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA 2018, item que
contribuiu bastante para o avanço
obtido na Mobilização Missionária
2017, já está sendo preparado,
devendo está à disposição das igrejas
parceiras já na primeira AGO da
Ceadema, que ocorrerá nos dias

Lançamento da Mobilização Missionária
21 a 23 de março, na cidade de da Semadema na realização da
Codó-MA. Cada kit é composto Mobilização Missionária, pelo grande
de material de divulgação, carta da esforço empenhado nas mobilizações
Mobilização, agenda Semadema passadas, especialmente na edição
2018, demonstrativo resumido dos 2017, conclamamos a todos a
projetos missionários da Semadema, continuarem ombreados conosco,
boleto bancário para recolhimento pois a Mobilização tem sido de
da oferta, bem como os envelopes fundamental importância para o
personalizados.
financiamento das ações missionárias
Ao mesmo tempo em que desenvolvidas por esta Secretaria, e
agradecemos penhoradamente a expandir esse trabalho nos permitirá
todos os obreiros e suas respectivas aumentar nossa capacidade de
igrejas, parceiros fundamentais atender à crescente demanda do
trabalho missionário neste estado.
Deixamos, portanto o nosso apelo
a 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 a Mobilização Missionária 2018 se
traduza em grande fonte de bênçãos para
a obra que o Senhor nos confiou.
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14º FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
A Assembleia de Deus em Parnamirim-RN, igreja missionária liderada pelo Pastor Elinaldo
Renovato de Lima, hospedará a 14ª edição do Fórum de Missões do Nordeste, que abordará o
tema: “Os principais fenômenos mundiais e suas implicações missionárias”.
Acontecerá nos dias 02 a 05
de Maio próximo, na AD em
Parnamirim-Rio Grande do Norte,
a 14ª edição do Fórum de Missões
das Assembleias de Deus do
Nordeste, que abordará o tema: “Os
principais fenômenos mundiais e
suas implicações missionárias”.
Neste 14º Fórum de Missões
serão discutidos temas relevantes
para a obra de evangelização
realizada pelas Assembleias de
Deus no Nordeste e a partir dele,
especialmente no que se refere aos
atuais fenômenos mundiais, como
é o caso da atual crise migratória
global. Ao final do Fórum, como
de costume, será apresentada uma
Resolução, que aprovada pelos
presentes, servirá para nortear
as ações missionárias da AD
nordestina até o próximo encontro
do Fórum em 2019.
Além dos principais líderes
de Missões dos nove estados
Nordestinos, estará representada
neste Fórum a maioria das 15
Convenções da AD nordestina
ligadas
à
CGADB,
pois

tradicionalmente estas têm se
feito presentes a cada edição deste
evento missionário por meio de
seus líderes e de suas caravanas.
Além dos líderes da AD Nordestina,
a liderança de Missões da CGADB
se fará presente na pessoa do
Secretário Executivo da SENAMI
(Secretaria Nacional de Missões),
Pr. Saulo Gregório de Lima, dentre
outras lideranças do contexto
missionário nacional.
O estado do Maranhão, que ano
após ano tem se feito representar
no Fórum de Missões por meio de
expressivas caravanas, contará
nesta 14ª edição com um grupo
considerável, pois somente nós da
Ceadema já temos formada uma
caravana de aproximadamente
60 participantes.
Para o pastor Elinaldo Renovato
de Lima, Presidente da Assembleia
de Deus em Parnamirim, o Fórum
de Missões é algo de extrema
importância, uma vez que “...há
várias igrejas no Nordeste, cada
uma com sua sua própria visão
missionária, sua forma de trabalhar,

e o Fórum de Missões contribuiu
para a integração dessas igrejas na
visão missionária”.
Ressaltamos que as Assembleias
de Deus da região Nordeste são as
únicas de todo o país que possuem
um fórum especificamente destinado
à discussão acerca de Missões,
preocupando-se em entender suas
potencialidades e seus desafios
missionários, bem como em discutir
estratégias conjuntas para uma
atuação missionária eficiente.
A Direção do Fórum de Missões
do Nordeste e a liderança da AD
Parnamirim conclamam a todos a
orarem por este evento e deixam o
convite especial para todos aqueles
que amam a obra missionária, ou
que estejam cientes de que precisam
urgentemente começar a amá-la, a
participarem de mais esse importante
momento missionário da vida da
Assembleia de Deus nordestina,
pois certamente o Senhor estará
derramnado incontáveis bênças
sobre a vida de cada participante.
Para maiores informações acesse:
www.forumdemissoes.com.br.
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