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Editorial

A REFORMA
PROTESTANTE

EM BUSCA DA OBRA MISSIONÁRIA
Reforma: podemos dividir esta palavra
em duas partes: ‘‘Ré’’ - olhar para atrás
e ‘‘Forma’’ - como algo que tem corpo
ou estruturação. Sendo assim a palavra
Reforma, significa voltar novamente à
forma. Só necessita de Reforma algo que
perdeu a forma original, ou seja, algo
que ficou deformado. Por isso que diante
de um estado de deformação, houve
uma extrema necessidade de se fazer
uma Reforma com o escopo de buscar a
forma, que se havia perdida ao longo de
pelo menos doze séculos.
A igreja de Fé Românica, através
de suas práticas heréticas e desvios da
essência doutrinária dada por Cristo aos
discípulos, perderam a forma básica da
obra missionária, o projeto do Nosso
Senhor Jesus Cristo de expandir a sua
igreja na terra, pois o texto áureo da
obra missionário não foi levado a sério
pelos fiéis missionários de Cristo. “mas,
recebereis poder do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas tanto em Jerusalém como
em toda a Judéia e Samaria e até os
confins da Terra”. (At. 1.8)
Os séculos que virão após o período
de Constantino (313 d.C), que oficializou
o cristianismo como religião oficial do
Império, são 12 séculos de ‘‘deformação’’,
ou seja séculos sem forma doutrinária, a
mensagem genuína do evangelho e ações
missionárias com vistas para a igreja de
Cristo, inaugurada no dia de pentecostes
em conforme Atos 2, vivia-se mais pelas
lutas de poderes eclesiásticos do que
pela obra de evangelização e amor pelas
pobres almas que pereciam sem nenhum
conhecimento do evangelho da Graça de
Cristo.
Embora nos Séculos XIV e XV tenham
ocorrido movimentos internos em direção
a uma renovação da Igreja de Roma pela
volta às escrituras e ao Santo Evangelho
do Senhor Jesus, bem como a obediência
ao IDE glorioso na busca de almas para
Cristo, a cúria romana não se permitia
a essa renovação, perseguiu e matou

os primeiros reformadores com ações
missionárias em seus países tais como:
John Wicliffe na Inglaterra, John Huss na
Boêmia e Jerônimo Savonarola na Itália,
eles pagaram com suas próprias vidas em
defender a salvação por meio fé em Cristo
e não pelas obras. Eles ficariam conhecidos
na história do cristianismo como os préreformadores, porém com a Reforma
Protestante no dia 31 de outubro de 1517,
o monge agostiniano Martinho Lutero
fixou, nas portas da catedral do Castelo
de Wittemberg, as suas 95 teses contra
as indulgências apregoadas pela Igreja
de Roma, que era um empecilho na obra
missionária conforme o colégio apostólico
nos ensina. “Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé; e isto não vem de vós, é
dom de Deus”. (Ef. 2:8). Ou seja a obra
missionária prega a salvação pela graça por
meio da fé, não por indulgência (Pra ser
gentil, perdoar pecado total ou parcial).
Deste dia em diante após a Reforma
Protestante, não houve mais como recuar
na marcha em busca da simplicidade
doutrinária dos apóstolos (At 2.42), na
edificação da igreja fundada por Cristo da
qual Ele próprio é o alicerce e a pedra de
esquina (At. 4.11; 1Pe. 2.6-8). A Reforma
resgatou a verdadeira obra missionária em
espalhar pelo mundo o plano de salvação
através do Senhor Jesus Cristo, não por
instituições ou homens que manipulavam
o destino da vida humana como a absurda
ideia do purgatório, doutrina ainda hoje
pregada pela igreja de confissão romana.
A Reforma Protestante tirou da Igreja
de Roma o poder de decidir sobre o
comportamento e o destino da alma dos fiéis.
Mesmo com a reação da Contrarreforma,
com os seus instrumentos de perseguição
e tortura, a Teologia Protestante não
se intimidou e nem se limitou, a esta
resolução românica. Os avanços foram
extraordinários pela obra missionária até às
regiões mais longínquas, foram alcançadas
e surpreendidas pelos efeitos da Reforma
na busca pela essência da evangelização.
A Europa já nos séculos XVII e XVIII

Pastor Esdras Cabral de Melo
Mestre em Teológia

vivia os grandes movimentos reformistas
que não só ficaram nos países europeus,
mas migraram para outros continentes
como América, África, Ásia e o novíssimo
continente da Oceania.
Os efeitos dessa Reforma Protestante
são sentidos até os nossos dias. Grande
foi o impacto dessa reforma na vida e
nas instituições ao longo dos últimos
cinco séculos. A Reforma deu ao homem
a dimensão de encontrar-se com o ‘‘Deus
redescoberto’’, sem precisar mais de
intermediários da cúria romana para lhe
levar ao alcácer do Criador. O homem
agora, liberto das mordaças dogmáticas
e sacrifícios desnecessários, se mostra
atencioso à leitura, ao estudo e os
verdadeiros ensinamentos das Sacrossantas
Escrituras. O maior legado da Reforma
protestante pode-se resumir em Sola
Scriptura fazia a defesa de uma igreja
missionária que centrava a sua doutrina
na palavra de Deus as Santas Escrituras; a
Sola Gratia tinha o reconhecimento de que
a salvação e a vivência da vida diária cristã
tem base unicamente na Graça do Senhor e
não nas obras executadas pelos homens; a
Sola Fide reivindicava a fé e o compromisso
de fidelidade com o Nosso Senhor Jesus
Cristo; a Solus Christus era apresentado a
humanidade como o único mediador entre
Deus e o homem e que é o único Deus que
salva e é Senhor da sua igreja na Terra; e
a Soli Deo Gloria ensinava que o dever de
todo homem e especialmente a sua igreja
era glorificar eternamente a Deus.
‘‘Nossa história é feita de sangue
suor e lágrimas, mas sobretudo de Fé,
esperança e vitórias em Cristo Jesus.’’
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2017
A Semadema – Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão –
realizou, em parceria com as Assembleias
de Deus filiadas à Ceadema, a grande
mobilização missionária 2017. Este
evento foi realizado no dia 09 de julho e
contou com a adesão da grande maioria
das igrejas parceiras da Semadema.
Como já é tradição, a edição 2017
da grande Mobilização Missionária do
Maranhão baseou-se na realização de
um dia inteiro de clamor missionário
envolvendo todos os departamentos
das igrejas parceiras e na realização
do culto missionário com o clamor
pelos pedidos de oração postos nos
envelopes e a colheita da grande oferta

dos envelopes personalizados, oferta
essa que se destina ao financiamento
dos projetos e ações missionárias
desenvolvidos por esta Secretaria.
A Equipe Semadema agradece e
parabeniza ao todos os pastores e
respectivas igrejas que mais uma vez se
irmanaram conosco na realização deste
tão importante trabalho missionário.
Lembramos que as igrejas que por
algum motivo não puderam realizar a
Mobilização Missionária 2017 na data
prevista na agenda da nossa Convenção
podem realizá-la em data ajustável à
agenda da igreja local, como fez a AD
em Chapadinha, Liderada pelo Pastor
Elias Lima, que a realizou em grande

estilo no dia 24 de setembro.
Conclamamos, assim, a todos os
pastores e respectivas igrejas que não
deixem de realizar a Mobilização
Missionária 2017, pois como é do
conhecimento de todos, é com a oferta
da Mobilização que a Semadema
financia grande parte de suas ações e
projetos missionários, razão pela qual
tal oferta se torna imprescindível para
o alcance de nossas metas. Assim, nos
colocamos ao inteiro dispor das igrejas
que ainda farão a Mobilização, inclusive
para apoiar com nossa presença, na
medida do possível, e para fornecer o
material necessário caso a igreja ainda
não o tenha recebido.

ASSEMBLEIA DE DEUS EM CHAPADINHA
REALIZA MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2017
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Chapadinha-MA, liderada
pelo Pastor Elias Lima Sousa, realizou
no dia 24 de setembro a Mobilização
Missionária 2017, trabalho realizado
pela Semadema em parceria com as
demais ADs Maranhenses no dia 09
de julho, mas que a AD Chapadinha,
em decorrência de conflito de agenda
só pode realizar agora. Neste grande
movimento Evangelístico que envolveu
toda a Igreja, foram realizados 5.089
cultos em residências, com o resultado
de 223 conversões. O Pastor Elias Lima
Sousa treinou pessoalmente o corpo
de auxiliares, missionários e dirigentes
de 43 congregações em todo o campo,
para que fosse possível a realização do
grande movimento evangelístico.
Os membros envolvidos relataram
boa recepção das equipes por parte das
famílias visitadas. A Mobilização foi
acompanhada de perto pelos pastores
Mateus Jucar e Gilberto de Jesus,
membros da Diretoria da SEMADEMA Secretaria de Missões da Convenção das
AD no Maranhão. Os pastores fizeram
uma avaliação positiva do movimento e
relataram que o mesmo serve de modelo
para todo o Estado, tendo em vista a
forma prática do evangelismo pessoal
feita corpo a corpo com resultados
imediatos, as muitas conversões já
relatadas, bem como a médio e longo
prazo, como a maior aproximação da

Pr. Gilberto de Jesus acompanha trabalho evangelístico na mobilização missionária da
AD Chapadinha.

Igreja com as pessoas não evangélicas.
O Pastor Elias Lima, que é membro
do Conselho de Missões da CGADB
- Convenção Geral das Assembleias
de Deus do Brasil - pretende levar
ao conhecimento daquele órgão
as estratégias usadas na cidade de
Chapadinha para que sirva de exemplo
para disseminação em nível nacional.
AAssembleia de Deus em Chapadinha
experimenta o maior crescimento da sua
história com acréscimo de milhares de
novos membros a cada ano através de
estratégias desenvolvidas pela igreja,
como é o caso da Cruzada Chapadinha
para Cristo, e agora recentemente a
Mobilização Missionária. O Pastor Elias

está felicíssimo e agradecido a Deus e ao
esforço da Igreja que unida se mobilizou
para o alcance deste importante trabalho.
A Semadema exalta o exemplo de
compromisso demonstrado pelo Pastor
Elias Lima e demais pastores e respectivas
igrejas que já realizaram a Mobilização
Missionária 2017 e conclama aqueles que
ainda não a realizaram a seguir este belo
exemplo de compromisso missionário,
realizando a mobilização missionária
2017 em suas igrejas o mais breve
possível. Lembramos a todos que a oferta
missionária arrecadada na Mobilização
é imprescindível para a manutenção e
expansão das nossas ações e projetos
missionários.
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NOVO PRESIDENTE DO FORUM
DE MISSÕES DO NORDESTE
INFORMATIVO
SEMADEMA
- Pastor Francisco, há alguns anos o
senhor já vinha ocupando o cargo de
Vice-Presidente do Fórum de Missões
do Nordeste e agora foi conduzido à
Presidência deste importante órgão. O
que isso representa para o senhor e para a
Assembleia de Deus no nosso estado?
Pr. Francisco de Assis - Por graça de
Deus desde o Fórum de Imperatriz estive
na Vice-Presidência e aprouve a Deus
e que os companheiros da Diretoria me
conduzissem à Presidência. De início
devo dizer que isto representa para mim
um grande desafio, inclusive ainda relutei
por aceitar por conta das muitas demandas
que a pasta traz, no entanto compreendi
também ser um propósito de Deus e isto me
motivou a aceitar, confiando que o Senhor
me conduzirá a uma gestão de resultados
para o seu Reino. Os desafios vêm sempre
acompanhados de oportunidades e, assim
sendo, creio que tanto pra mim quanto para
Assembleia de Deus em nosso estado é um
tempo de maiores desafios e oportunidades.
Informativo Semadema - Qual é,
em sua opinião, a importância do Fórum
de Missões do Nordeste para o trabalho
missionário realizado pelas Assembleias
de Deus desta região?
Pr. Francisco de Assis - O Fórum é
um movimento de secretários e líderes
de Missões das Assembleias de Deus do
Nordeste. Ele tem como objetivos a Obra
Missionária nos âmbitos transcultural
e nacional nas regiões mais carentes,
inclusive o Nordeste com todos seus
desafios, e o fortalecimento da SENAMI –
Secretaria Nacional de Missões, por meio
de conhecimento mútuo dos trabalhos
desenvolvidos e formação de parcerias
que resultem na expansão do Reino
Eterno de Cristo entre Todos os Povos.
O Fórum tem uma importância muito
grande, pois é um instrumento de unidade
entre as Secretarias de Missões dos
Estados. Ele é muito importante também
para o estabelecimento de parcerias entre
as Secretarias de Missões dos estados do
Nordeste, bem como para a adoção de
obreiros e para a captação de recursos
financeiros para projetos missionários
nacionais e internacionais. Enfim é um
instrumento de muitas possibilidades.
Informativo Semadema – Ocupando

a Vice-Presidência do Fórum o senhor
já exercia considerável influência sobre as
decisões por ele tomadas, mas e agora como
Presidente, o senhor pretende implantar
alguma filosofia de trabalho nova?
Pr. Francisco de Assis - Vamos
com certeza ampliar suas realizações,
tornando-o mais útil às necessidades
missionárias e focar em temas relevantes
que possam contribuir para o trabalho que
está sendo feito pelas secretarias.
Informativo Semadema - Qual deve ser,
na sua opinião, o papel do Fórum diante
dos grandes desafios missionários das
Assembleias de Deus nordestinas?
Pr. Francisco de Assis - Ser um espaço
de discussão com os líderes de Missões
do Nordeste que possibilite identificar
nossos principais desafios, despertar
nossas lideranças rumo ao enfrentamento
de tais desafios e elaborar resoluções
que possibilitem nortear a caminhada do
movimento missionário nordestino.
Informativo Semadema - A AD
maranhense vive atualmente um momento
histórico, Recentemente o nosso Presidente,
Pastor Pedro Aldi, foi eleito para uma das
Vice-Presidências da CGADB, o Pastor
Elias Lima integra há algum tempo o
conselho de evangelismo deste mesmo
órgão para o Nordeste, o senhor foi eleito
para a presidência do Fórum de Missões do
Nordeste, instância missionária da Umadene,
e o Pastor Raimundo Francisco dos Santos
foi escolhido para integrar o conselho de
ética da CGADB. A que o senhor credita
todas essas conquistas institucionais da
nossa convenção e o que isso representa para
a AD maranhense em termos práticos?
Pr. Francisco de Assis - De fato
é um momento histórico para nossa
convenção e seguramente isto representa
um reconhecimento de um trabalho sério
de todas as comissões e secretarias de
nossa convenção sob o comando de nosso
mui digno Presidente Pastor Pedro Aldi
Damasceno, que tem dado espaço para
as secretarias e comissões trabalharem.
Isto também se deve à forma zelosa como
temos tratado o Ministério Pastoral - e aqui
destaco o primoroso trabalho da Comissão
de Ingresso da nossa Magna Ceadema, que
nos honra com o treinamento oferecido
aos candidatos ao Santo Ministério da
Palavra - a forma como nossa Convenção

Pastor Francisco de Assis

vem conduzindo a admissão de obreiros e
a cultura que temos de que a comunhão é
mais importante do que as brigas políticas
tão comuns em muitas convenções no
cenário nacional.
Informativo Semadema - Na condição
de Presidente do Fórum de Missões do
Nordeste o que o senhor gostaria de dizer
aos pastores e demais lideranças da AD
maranhense no que diz respeito à nossa
tarefa missionária?
Pr. Francisco de Assis - Quero dizer
que precisamos nos ombrear no fazer
missionário, para irmos mais longe.
Precisamos somar forças em torno de
macro projetos, como é o caso do Nordeste
para Cristo, que é um projeto que visa
mobilizar a igreja nordestina em torno de
um mês de oração pelo Nordeste e um dia
de mobilização evangelística. Precisamos
avançar no alcance dos desafios
evangelísticos do Nordeste, porque eles
são reais, mas se nos irmanarmos teremos
plenas condições de alcançarmos. Porém
se nos isolarmos dificultaremos muito o
processo, e Precisamos dar mais atenção
e prioridades ao tema missões em nossas
igrejas e convenções.
Informativo Semadema - há alguma
coisa que não lhe foi perguntada, mas que
o senhor gostaria de comentar?
Pr. Francisco de Assis - Somente
agradecer a minha Convenção pela
oportunidade e confiança em mim depositada.
O trabalho feito aqui no Maranhão nos
possibilitou estarmos à frente do trabalho
Missionário em âmbito de Nordeste. Peço a
todos os companheiros que nos esforcemos
para aproveitar este tempo de Deus e que
possamos ter uma participação bem maior
no projeto Nordeste para Cristo 2018.

informativo
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SEMADEMA REALIZA GRANDE
TREINAMENTO MISSIONÁRIO ESTADUAL
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão
realizou nos dias 28 a 30 de
setembro um grande treinamento
missionário em parceria com a AD
em Santa Inês, liderada pelo Pastor
Rayfran Batista da Silva.
Há alguns anos a Semadema
sonhava em realizar um treinamento
missionário voltado para os
missionários das AD maranhenses
que estão em campo de trabalho e
este sonho veio a se realizar neste
ano de 2017. Para a glória de Deus
esta Secretaria de Missões realizou
nos dias 28 a 30 de setembro, na
cidade de Santa Inês, o primeiro
Treinamento Missionário estadual
da história da AD maranhense.
Este Treinamento contou com a
participação de quase três centenas de
inscritos, dos quais grande parte era
formada por missionários de campo
e pessoas envolvidas diretamente
com o trabalho missionário.
Abordandootema“Fazeissoeviverás:
um chamado à prática missionária”
e os subtemas: Oportunidades e
desafios do mundo infantil no campo
missionário (Miss. Suely Lima/
Sedac), Família do Missionário:
conciliando desafios, tensões, trabalhos,
oportunidades e bênçãos (Miss. Branca
Chaves), Economia doméstica (Pr.
Ivaldo Praseres), Curando as feridas
interiores: uma reflexão sobre a saúde
emocional dos missionários (Wagney
e Dra. Rejane), Chamada e vocação
missionária: um fogo que queima e
impulsiona (Pr. Francisco Raposo), A
formação continuada do missionário
(Pr. Mateus Jucar) e Estratégias de
plantio de igrejas em contextos variados
(Pr. Rayfran Batista), este treinamento
objetivou preparar os nossos missionários
para uma atuação ainda mais efetiva no
campo de trabalho.

Participantes do I Treinamento Missionário em momento de clamor por Missões.

Plenário do Templo Central da AD Santa Inês lotado durante plenária do I Treinamento
Missionário Estadual.

Pr. Rayfran Batista ministrando sobre Estratégias de Plantio de igrejas em contextos
missionários variados.

A Semadema parabeniza e
agradece a todos os pastores que se
empenharam e mobilizaram seus
missionários para participarem deste
importante momento na vida da
Assembleia de Deus maranhense.
Agradecemos também o nobre
Pastor Rayfran Batista e família,

bem como à AD em Santa Inês,
por mais uma vez nos receber e
se ombrearem conosco no fazer
missionário. Esperamos no Senhor
que abundantes frutos resultem
deste trabalho e que o Senhor nos
proporcione outros treinamentos
missionários como este.
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PROJETO AMIGO SOLIDÁRIO DE
MISSÕES-AD OLHO D’ÁGUA DO LAPELA
A Igreja Evangélica assembleia de
Deus em Olho D’Água do Lapela,
lidarada pelo Pastor Raimundo Viana,
vem desenvolvendo um grande projeto
missionário denominado ASDM –
Amigo Solidário de Missões. Tendo
como meta oferecer assistência
social gratuita a pessoas carentes
e, concomitantemente, pregar o
evangelho, o ASDM tem se destacado
como um grande canal de bênçãos
para muitas vidas. O trabalho se baseia
na realização de ações sociais uma
vez por mês nos povoados, onde são
oferecidos gratuitamente serviços
na área de estética – limpeza de
pele, tratamento capilar, manicure,
engraxate, dentre outros – e na área da
saúde, com aferição de pressão arterial,
controle de diabetes, orientações
sobre prevenção de doenças, dicas de
saúde etc. Há também distribuição de
cestas básicas e oferta de alimentação
para todos os participantes. Em cada
edição do projeto é formada equipe

Equipe do projeto ASDM realiza atendimento de saúde durante ação social.

profissional muitidisciplinar e, assim,
todos os serviços acima referidos
são realizados por profissionais das
respectivas áreas.
Equipes
de
evangelizadores
especialmente treinados se dedicam ao
evangelismo pessoal durante a realização

Equipe do ASDM fazendo distribuição de cestas básicas.

de todo o trabalho social, e tudo culmina
na realização de uma grande cruzada
evangelística à noite em um ponto
estratégico do povoado atendido. Nas
duas últimas edições do ASDM foram
realizados 348 atendimentos e vários
são os testemunhos de pessoas que
tiveram suas vidas transformadas a partir
das ações deste projeto.
O ASDM dispõe atualmente de
cinco famílias missionárias em campo
e a meta é prestar assistência a esses
missionários, apoiando o seu trabalho
através de ações evangelísticas e
sociais, além de enviar outras famílias
ao campo missionário. Outra meta
audaciosa deste projeto é a aquisição
de um ônibus para que seja possível
atender mais povoados e alcançar ainda
mais vidas para o Reino de Cristo.
O Pastor Raimundo Viana, juntamente
com o irmão Elrison Oliveira, Diretor do
ASDM, conclamam a todos a se juntarem
à AD em Olho D’Água do Lapela e à
equipe do ASDM intercedendo a Deus
para que este projeto continue sua
marcha vitoriosa no cumprimento do Ide
de Cristo e contribuindo para a aquisição
deste veículo, pois ele será muito útil
para a continuação e expansão deste
projeto socioespiritual.

SEDAC
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ANO 8 • OUTUBRO Nº 31• /2017

7

SEDAC REALIZA A II SEMANA DE ORAÇÃO,
MOBILIZAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL
“Para que todos os povos da terra
saibam que o Senhor é Deus, e que não
há outro” (1 Reis 8.60). Com este tema,
a CEADEMA, através de sua Secretaria
de Evangelização de Pré-adolescentes
e crianças – SEDAC, está realizando
a II Semana de Oração, Mobilização
e Evangelização Infanto-Juvenil,
um trabalho de cunho intercessório,
discipulador e missionário.
A II Semana de Oração, Mobilização
e Evangelização Infanto-Juvenil é
um esforço coletivo de oração, de
ações conscientizadoras em relação
à necessidade de evangelizar crianças
e pré-adolescentes e, principalmente,
de ações evangelísticas que tenham
como protagonistas as crianças e préadolescentes já crentes em Cristo.
O trabalho teve início com a
capacitação de todas as 13 equipes da
SEDAC na cidade de Coroatá (Polo
Cocais 2), nos dias 17 e 18 de setembro,
apoiados pela igreja local, assim
como de seu Presidente, Pastor Bené,
que esteve presente no treinamento
juntamente com muitos obreiros.
Para viabilizar a II Semana de Oração,
Mobilização e Evangelização InfantoJuvenil, a SEDAC disponibilizou 195
mil livros do Evangelho de Marcos,
140 mil folhetos evangelísticos
(infanto-juvenis), 6 mil livretos de
Capacitação Infanto-Juvenil, 700 Guias

Equipe Sedac realizando ação evangelística voltada ao público infanto-juvenil.

do Coordenador, 700 CD´s de recursos,
5 mil Manuais de Oração, 10 postais de
oração e 2 mil cartazes. Estes recursos
evangelísticos e de mentoria foram
entregues gratuitamente a muitos
campos e na maioria deles o trabalho já
foi ou está sendo realizado e o frutos já
começam a aparecer.
A dinâmica da II Semana de Oração,
Mobilização e Evangelização InfantoJuvenil, incluiu: capacitação de crianças
e pré-adolescentes; culto temático; cine

Ação evangelística infanto-juvenil.

gospel; visitas às escolas, creche e abrigos;
visitas a hospitais; cruzada evangelística
infanto-juvenil; caminhadas; desfiles;
impacto evangelístico e culto dos talentos.
Nós agradecemos a Deus por
estar usando a nossa geração para
investir tempo, talentos e recursos
na evangelização, no discipulado e
mentoria de crianças e pré-adolescentes,
pois sabemos que o Grande Dia se
aproxima e Ele nos escolheu para
cumprir seu “ide”. A Deus seja a Glória!

Equipe Sedac realizando desfile durante a
Mobilização Evangelística infanto-juvenil.
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PROMIFE REALIZA VIAGEM MISSIONÁRIA
À REPÚBLICA DO SURINAME

Pastores Francisco de Assis, Mateus Jucar e Gilberto de Jesus, juntamente com o Pastor Osmar Abimael participam de batismo em águas
na comunidade Lebi Doti - interior do Suriname.

A AD maranhense esteve
recentemente na República do
Suriname através do Promife,
projeto missionário da Assembleia
de Deus em Lago da Pedra, que
em parceria com a Semadema
empreendeu esta viagem como
parte do seu programa de formação
de bacharéis em Missiologia, cuja
prática missionária se desenvolve em
contexto missionário transcultural.
A República do Suriname foi
escolhida para o desenvolvimento
da imersão cultural dos formandos
do Promife em razão de ser este o
país mais cosmopolita das Américas,
tendo a sua população formada por
um misto de vários povos, incluindo
os holandeses, povo que colonizou o
país, os descendentes dos primeiros
africanos levados para trabalhar
como escravos durante o processo
de colonização, os indianos e
indonésios, povos que substituíram
em grande parte a mão de obra
escrava, os brasileiros, que vão ao
país para trabalhar principalmente
nas minas de ouro e que representam
grande parte da população local,
dentre outros povos.
A caravana foi composta pelos

pastores Francisco de Assis,
Mateus Jucar e Gilberto de Jesus,
respectivamente
Secretário
Executivo, Secretário Administrativo
e Tesoureiro da Semadema; pela
Missionária Rejane Malaquias, da
AD em Lago da Pedra, além dos
missionários em formação. Durante
os dias em que estiveram naquele
país a equipe participou seminários
sobre a realidade missionária local,
além de treinamento missionário
prático na comunidade Lebi Doti, de
população negra, localizada na região
do Afobaka, no interior do país.
Além do objetivo mais imediato,
já referido acima, essa viagem

serviu ainda para promover uma
maior aproximação entre a AD
maranhense e a AD no Suriname,
com a possibilidade inclusive de ser
firmada uma parceria missionária
mais ampla entre a Semadema
e a Bamiads, Base Missionária
Internacional da Assembleia de
Deus no Suriname, coordenada pelo
Pastor Osmar Abmael da Silva, que
é também o Secretário Executivo de
Missões da AD em língua portuguesa
no Suriname e que foi quem
intermediou a parceria para a viagem
missionária e juntamente com sua
equipe recebeu a caravana em sua
residência na capital Paramaribo.

Seminário sobre cultura surinamesa em Paramaribo.

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

