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Editorial
MISSÕES: VENHA O TEU REINO
O Reino de Deus é um tema de
vasto sentido e de difícil definição. O
Pastor Claudionor Corrêa de Andrade,
em um artigo sobre o tema, chegou
a dizer que prefere viver o Reino
do que tentar defini-lo. No entanto,
consideremos algumas manifestações
do Reino de Deus, salientando seu
aspecto missionário. No capítulo seis
do evangelho de Mateus o Senhor
Jesus Cristo menciona por duas vezes
a expressão o “Reino”, referindo-se
ao reino de Deus. “Venha o teu Reino.
Seja feita a tua vontade, tanto na terra
como no céu..., Mas buscai primeiro o
Reino de Deus, e a sua justiça, e todas
essas coisas vos serão acrescentadas”
(Mt 6.10,33).
“Venha o teu Reino” não é uma petição
para que ele venha a existir, pois afinal
de contas ele já está aqui. No entanto,
apesar de sabermos que o Reino de Deus
já está presente, também sabemos que
ele há de se manifestar de forma plena
e total no reinado messiânico de Cristo.
Seguramente Jesus aqui estava pedindo
ao Pai a vinda do Reino no sentido pleno
e total, por ocasião do Milênio. Temos,
então, um cenário de um reino real,
presente e operante na terra de forma
invisível na atual conjuntura e um reino
a se manifestar de forma visível e física
no futuro. Independentemente da forma
como se manifeste, o Reino é o mesmo
e suas manifestações fazem parte de
um plano já em execução e que terá seu
desfecho no fim dos tempos.
Há textos bíblicos que nos parecem
descrever bem este cenário, como

é o caso de Atos 1.6-8 como segue:
“Aqueles, pois, que se haviam reunido
perguntaram-lhe, dizendo: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a
Israel? E disse-lhes: Não vos pertence
saber os tempos ou as estações que o Pai
estabeleceu pelo seu próprio poder, mas
recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas tanto em Jerusalém como
em toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da terra”.
o Reino de Deus no A. T. era
representado pelo povo de Israel,
como atualmente é representado
pela igreja. Os discípulos ansiavam
pela restauração política do reino
de Israel, e quando Jesus lhes falou
sobre o derramamento do poder do
Espírito Santo eles logo associaram à
restauração do Reino e perguntaram
ao Senhor: “restaurarás tu neste tempo
o reino a Israel?” o Senhor Jesus lhes
explicou que a restauração do reino
a Israel era da competência do Pai,
e que ao seu tempo cumpriria seus
propósitos, mas que eles receberiam
poder para manifestarem o Reino neste
tempo presente pelo testemunho do
evangelho, de Jerusalém aos confins
da terra. Como diz o pastor John
MacArthur, “A presente existência do
Reino na terra é interna, nos corações
e mentes daqueles que pertencem a
Jesus Cristo, o Rei.” Assim sendo, o
Reino está presente na terra através
da igreja e cada vez que o evangelho é
pregado o Reino está sendo anunciado,
seus valores e poder são propostos,

Pr. Francisco de Assis G. Araujo
Secretário Executivo de Missões

e aqueles que os recebem pela fé
recebem o reino em seus corações e
assim o Reino de Deus cresce na terra.
Tudo nos mostra que o Reino está
na “terra e no céu”, ele é presente
e futuro, e que o aspecto futuro
não está desassociado do presente,
quando Cristo orou “venha o teu
Reino” ele clamava por uma forte
atuação da igreja no presente, na
busca das almas perdidas.“Mas
buscai primeiro o Reino de Deus”
isto deve ser a prioridade de todo
cristão em detrimento da busca pelos
interesses e cuidados pessoais, até
que o Reino se estabeleça de forma
plena no futuro. Conforme Moody,
não apenas judeus, mas todos os
crentes em Cristo deveriam ter um
interesse vital pela chegada do
Reino de Deus. Que este seja o nosso
anseio e busca: a vinda do Reino. E
que a nossa disposição seja buscar
em primeiro lugar os interesses
do Reino. Seguramente, uma das
formas mais evidentes de manifestar
o nosso anseio e disposição pelo o
Reino é fazendo missões. Missões:
venha o teu Reino.
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SEMADEMA PROMOVE O
CONEMAD 2019
Com a proposta de preparar,
conscientizar, despertar e mobilizar as
igrejas maranhenses para o trabalho
missionário, a SEMADEMA –
Secretaria de Missões das Assembleias
de Deus no Maranhão, órgão oficial
da Convenção Estadual CEADEMA,
promoveu entre os dias 18 a 20
de Outubro o CONEMAD 2019 –
Congresso Estadual de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão.
Com o tema “Missões em uma
geração fria e insensível”, a edição
2019 do CONEMAD foi realizada em
parceria com a Assembleia de Deus
em São José de Ribamar (MA), igreja
presidida pelo Rev. Pr. Moacir Luís
dos Santos, que com brilhantismo
e profícua organização hospedou
de forma memorável o grandioso
Congresso de Missões das Assembleias
de Deus no Maranhão.
Caravanas vindas de todas as regiões
do estado abrilhantaram ainda mais o
evento, que neste ano contou com um
seleto quadro de preletores: Pr. Elias
Santos (Egito), Pr. Rayfran Batista
(AD Santa Inês), Pr. Osmar Abimael
(Guiana Francesa), Miss. Suely Lima
(SEDAC), Pr. Ricardo Poquiviqui
(CONPLEI), Pr. Jackson Douglas (AD
São Luís), além do Pr. José Guimarães
Coutinho (Presidente AD São Luís) e
do ilustre Pr. Pedro Aldi Damasceno
(Presidente da CEADEMA).
Para o secretário executivo da
SEMADEMA, Pr. Francisco de Assis

Gonçalves de Araújo, “o CONEMAD
2019 foi proveitoso e inspirador,
cumprindo mais uma vez o propósito
de ser um encontro missionário
para despertamento e renovação da
vocação e consciência missionária,
além de promover o treinamento e
a confraternização do movimento
missionário maranhense”.
As plenárias foram marcadas
por momentos de aprendizado e
compartilhamento de experiências, nas
quais os preletores com muita graça
de Deus abordaram temas relevantes,
levando os congressistas a uma
profunda reflexão quanto à necessidade
de nos posicionarmos frente às novas
realidades de nosso tempo, não apenas
no tocante a missões, mas por meio
da prática do verdadeiro cristianismo,
comprometido em revelar o amor
de Deus através da compaixão pelos
pecadores em meio a uma sociedade
cada fez mais fria e insensível.
Nesta edição, além das plenárias
realizadas na nave do Templo Central
da AD em São José de Ribamar, o
CONEMAD promoveu a realização
de
seis
seminários
temáticos
simultaneamente, sendo que cada
congressista teve oportunidade optar

pelo tema de maior afinidade. Dentre
os seminários realizados, destacamos
os temas: “Organizando um trabalho
missionário consistente e funcional
na igreja local”, ministrado pelo Pr.
Jackson Douglas (AD São Luís);
“O agir de Deus nos desafios da
chamada”, com Pr. Elias Santos
(Egito) e “Modelos de discipulado
aplicáveis aos diversos contextos”,
com Pr. Rayfran Batista (AD Santa
Inês), dentre outros importantes temas.
Nas noites de sábado e domingo,
a belíssima orla marítima de
São José de Ribamar foi o palco
para realização de grandes
concentrações
evangelísticas,
com uma multidão de servos de
Deus adorando Seu nome por
meio dos louvores e da pregação
poderosa do Evangelho, resultando
em renovação espiritual e salvação
de almas.
Na opinião do Pr. Osmar Abimael
(Guiana Francesa), “ao trazer o
tema Missões em uma geração fria
e insensível, o CONEMAD 2019
trouxe um contrassenso, despertando
uma geração poderosa, fervorosa
e que se importa com os perdidos.
Que venham outros CONEMAD’s
até Jesus voltar!”
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SEMADEMA REALIZA MAIS UMA

EDIÇÃO DA COMED
A Conferência Missionária de
Evangelismo e Discipulado –
COMED – é um trabalho criado
pela Semadema para dar suporte à
“Cruzada Evangelística o Maranhão
aos Pés de Cristo”. Tendo como
objetivo preparar equipes das igrejas
locais para atuarem nas Cruzadas
do projeto “O Maranhão aos Pés
de Cristo”, realizadas anualmente
por esta Secretaria de Missões
em locais carentes de ações de
impacto evangelístico, a COMED
tem impulsionado sobremaneira
a
eficácia
evangelística
e
discipuladora deste projeto.
Neste ano de 2019 a COMED foi
realizada no campo de Santa RosaMatões-MA, igreja liderada pelo
Pastor Gilmar Araújo, nos dias 15
e 16 de novembro. Nesta Edição
da COMED, que contou com a
presença da Equipe Semadema e

Abertura da Comed em Santa Rosa

de vários pastores e missionários,
107 pessoas, provenientes de vários
campos da região, receberam
treinamento em evangelismo e

Comed em Santa Rosa

discipulado, com vistas à atuação
na série de cruzadas do Projeto
Maranhão aos pés de Cristo,
realizado posteriormente em quatro
das áreas missionárias da
Semadema.
A Equipe Semadema,
na Pessoa do Secretário
Executivo, Pastor Francisco
de Assis Gonçalves de
Araújo, parabeniza e agradece
ao Pastor Gilmar Araújo,
bem como à Assembleia
de Deus em Santa Rosa,
pela forma tão prestimosa e
eficiente como receberam a
COMED. Parabenizamos e
agradecemos ainda a todos
os pastores, demais líderes e
amantes da obra missionária
que se uniram a esta Secretaria
em mais esta edição da
Conferência Missionária de
Evangelismo e Discipulado.
Equipe Semadema.
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CRUZADA EVANGELÍSTICA O
MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO
A Semadema realizou mais
uma edição do projeto Cruzada
Evangelística “O Maranhão aos pés
de Cristo”, projeto evangelístico que
consiste na realização de grandes
cruzadas, dentre outras atividades
evangelísticas,
em
localidades
carentes de ações de impacto
evangelístico. Nesta edição de 2019
o Projeto Maranhão aos pés de Cristo
realizou suas ações em três áreas
missionárias da Semadema, todas
localizadas em regiões onde a presença
da igreja precisa ser impulsionada,
a saber: Área Missionária São
Miguel-Santa
Filomena-MA
(29/11); Área Missionária Santa
Maria-Governador Luiz Rocha-MA
(30/11); Área Missionária Lagoa do
Caminho-Parnarama-MA (30/11);
Área Missionária Quilombo-MatõesMA (30/11) e área Missionária
Vila Socorro-Governador Eugênio
Barros-MA (01/12).
Milhares de pessoas foram

Cruzada o Maranhão aos pés de Cristo na Área Missionária Lagoa do Caminho

alcançadas com a pregação do
evangelho da Graça por meio das
ações empreendidas pelas equipes
do “Projeto Maranhão aos pés de
Cristo”, e destas um total de 49
pessoas aceitaram a Cristo como
único e suficiente salvador.
“Foram três dias de muita alegria e
satisfação pelo privilégio de levarmos
a palavra de Deus aos corações.

Obreiros e vocacionados pela causa
da evangelização de várias regiões do
nosso Estado deram as mãos e juntos
percorreram áreas de muita carência
em três municípios. Manhã, tarde e
noite com visitas às residências e três
noites de Cruzadas” destacou o Pastor
João da Cruz, um dos coordenadores
do “Projeto Maranhão aos pés de
Cristo”.

MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2019
Missões em uma geração fria e insensível

A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão
– Semadema – glorifica o nome
do Senhor por mais uma edição
vitoriosa da Mobilização Missionária
do Maranhão. Para a honra e glória
do Senhor tudo se encaminha para
mais um formidável resultado no
que se refere ao valor total da oferta
missionária arrecadada pelas igrejas
parceiras na edição 2019 dessa
importante campanha de mobilização
de recursos financeiros e interseção
em prol da obra missionária.

A Equipe Semadema agradece
a todas as igrejas locais e aos seus
respectivos líderes que, entendendo a
importância do trabalho missionário
realizado por esta Secretaria, mais
uma vez se mobilizaram, orando e
contribuindo financeiramente para
a manutenção de nossas ações e
projetos missionários. Externamos
ainda nossos sinceros agradecemos
a todos os nossos Promotores de
Missões, incansáveis e abnegados
parceiros nesta árdua, mas tão nobre
missão. O trabalho desses homens de

Deus tem sido fundamental para o
sucesso da Mobilização Missionária.
Pedimos a todos que continuem
orando por esta Secretaria, pois
apesar de todos os avanços os nossos
desafios continuam gigantescos,
e somente com a vossa ajuda e
interseção poderemos continuar
nossa trajetória vitoriosa na
realização do Ide de Cristo. Desde já
conclamamos a todos a se informarem
das ações e projetos missionários
desta Secretaria para 2020, e que
continuem irmanados conosco.
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ÁREAS MISSIONÁRIAS DA SEMADEMA
APRESENTAM AVANÇOS PROMISSORES
Muitas são as regiões da área de
atuação da nossa Magna Ceadema
em que ainda se pode constatar a
existência de extensas áreas, às vezes
constituídas por muitos povoados
e com considerável população, nas
quais a igreja ainda não se faz presente ou a sua presença é ainda muito
tímida. Pesquisa realizada pela Semadema há alguns anos identificou a
ocorrência dessas áreas em todas as
regiões do nosso estado, geralmente em regiões de limites de campos
eclesiásticos. Acontece geralmente
de essas localidades não serem assistidas em função da falta de condições
das igrejas locais, que não possuem
estrutura suficiente para atendê-las.
Diante desta realidade a Semadema criou o projeto “Áreas Missionárias” e, por meio desta iniciativa,
tem agido no sentido de, sempre em
parceria com as igrejas locais, criar
ÁREAS MISSIONÁRIAS sustentadas e supervisionadas diretamente
por esta Secretaria. Muitas áreas já
foram criadas, e outras estão em fase
de estudo para eventual implantação.
Naquelas já implantadas os resultados têm sido muito promissores,
como é o caso da Área Missionária
de Quilombo e da Área Missionária
de Paiol do Centro.
Na Área Missionária de Quilombo,
até recentemente assistida pelo Pas-

Templo recém inaugurado na Área
Missionária Quilombo.

Pastor Mário Sérgio com novos membros da AD na Área Missionária Paiol.

tor Moisés Alves Silva e atualmente
dirigida pelo Pastor Orleans Arruda,
o Reino de Deus tem avançado significativamente. Antes pertencente
ao Campo de Assuviante, a região
que deu origem à Área Missionária de Quilombo possuía apenas 45
crentes, não havia nenhum templo
construído, nem casa pastoral. Atualmente esta Área Missionária possui
119 crentes, 02 templos construídos, uma casa pastoral recentemente
inaugurada e 04 lotes adquiridos para
a construção de templos para congregações. A Área já dispõe também de
um casal de missionários à disposição do trabalho.
A Área Missionária de Paiol, assistida pelo Pastor Mário Sérgio, também tem apresentado avanços significativos. Recentemente criada, esta
Área Missionária possuía somente
50 crentes e hoje, após 4 meses de
trabalho do Pastor Mário Sérgio,
já há 102 crentes, dos quais 40 são
membros. Composta por um total de
23 povoados, a área dispõe de apenas
um templo construído, localizado no
povoado Paiol, sede da área. Com
muitos esforços, o Pastor Mário Sérgio já conseguiu estabelecer trabalhos em mais 4 povoados, sendo dois

em locais improvisados e outros dois
em pontos de pregação ao ar livre.
Nesses 4 povoados, porém, já foram
adquiridos lotes para a construção de
templos.
A casa pastoral, cuja construção estava apenas com a parte da alvenaria
pronta, já foi revestida de reboco, o
piso já foi feito e as portas já foram
colocadas, faltando apenas a parte
elétrica para ser feita, para que o Pastor Mário Sérgio e sua família possam se mudar. Conseguir o recurso financeiro para a parte elétrica da casa
pastoral é, inclusive um dos desafios
mais imediatos apontados pelo pastor, os outros são estabelecer pontos
de pregação em mais três povoados
e conseguir um obreiro com sustento
para auxiliar no trabalho evangelístico na Área Missionária.
Duas das áreas Missionárias da Semadema, JUÇARA, localizada no
município de Passagem Franca, e
PAU FERRADO, município de Fortuna, já cumpriram os pré-requisitos
estabelecidos pelo Estatuto da Ceadema quanto ao número mínimo de
membros e à renda própria e foram
emancipadas, tornando-se campos
eclesiásticos da nossa Magna Ceadema. Outras Áreas Missionárias estão
em vias de também ser emancipadas.
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SEDAC REALIZA PROJETO CLUBE DOS INVESTIGADORES DA BÍBLIA EM CAXIAS-MA
plos
O Projeto Clube de Investigadores da
Bíblia está em execução também em
33 templos das Assembleias de Deus
na cidade de Caxias-MA, com 04 turmas já formadas.

Alunos participantes do Clube da Bíblia em escola municipal de Caxias-MA.

Clube Investigadores na Escola Antônio Edson Municipal
A Escola Municipal Antônio Edson,
da cidade de Caxias/MA, realizou
o “Clube Investigadores da Bíblia”
durante o ano de 2019. A professora
Helena Barbosa, docente daquela escola, utilizou o livro do projeto como
material para lecionar a disciplina de
Ensino Religioso em sua turma. Falando sobre o projeto, Helena Barbosa
conta que “a experiência de vivenciar
o “Clube Investigadores” no ensino
secular foi uma providência inesperada e surpreendente. Propor em sala de
aula conteúdos que agregam valores
espirituais é compensador, considerando que as mensagens contidas na
proposta deixaram impressões que os
alunos jamais esquecerão. Tenho plena
consciência e certeza que a palavra foi
plantada e que irá germinar e produzir
frutos para o Reino. O tempo que esses
frutos florescerão? Não o sei! Dentro
de mim, o sensor Espírito Santo me faz
entender que alguns deles testemunharão a motivação de suas conversões. O
Clube Investigadores foi uma oportunidade ímpar no contexto de sala de
aula. Uma proposta que não era previsível, mas de extrema necessidade.
Deus é muito providencial. Proveu um
conteúdo importado para falar com as

crianças brasileiras e este de uma forma despretensiosa alcançou escolas,
hospitais, creches, entre outros. Estou
resoluta a aplicá-lo no ano que vem,
se assim Deus me permitir. As escolas
precisam da intervenção da igreja para
amenizar os impactos das heresias que
são nelas abordadas.”
Clube de Investigadores no CRAS
Em Caxias-MA o Clube Bíblico está
sendo realizado também no Centro
de Referência de Assistência Social
(CRAS) Irmã Clara, no bairro Vila São
José. Realizado em parceria com a SEDAC, este projeto tem trabalhado com
o material “Investigadores da Bíblia”
atendendo a 35 crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade
social. “Não tenho palavras para agradecer tudo o que a Sedac vem realizando na comunidade por meio deste
projeto. Os livros dos Investigadores
da Bíblia, os recursos visuais, uma
equipe prestativa e humanizada, que
Deus enviou. Recordo-me de um momento marcante em que, através de um
dos ensinamentos, conseguimos salvar
uma assistida que estava passando por
um processo de abuso sexual”, relata
Aylanna, supervisora do CRAS Irmã
Clara do bairro Vila São José.
Clube de Investigadores nos Tem-

A aluna Lilian Isadora Rodrigues, 13
anos, da Congregação Peniel, bairro
Salobro, conta o que significou o Clube de Investigadores da Bíblia: “Foi
muito importante porque entendi mais
sobre a Palavra de Deus e a vontade de
contar a todos o que aprendi e evangelizar. Foi muito importante para minha
vida e para minha casa”.
A aluna Gabriela Letícia dos Santos Sales, 4 anos, do Templo Central,
Centro, afirma: “aprendi várias coisas,
hoje sou uma pessoa melhor do que era
antes, gostei muito de aprender com o
Clube dos Investigadores, fiz muitas
amizades no clubinho.”
As professoras do Clube Bíblico,
Ariane Coutinho dos Santos e Maria
Joana Lopes, da Assembleia de Deus,
Congregação Dinir Silva: “Estamos
amando este projeto, nos sentimos novas criaturas, pois em cada lição estamos aprendendo mais e isso fortalece
nossa fé, sentimos que estamos crescendo espiritualmente durante cada
aula, juntamente com as crianças. Em
uma das lições, uma criança que estava havia muito tempo sem ir à igreja,
devido à família não ser cristã, esteve
presente no clubinho, quando durante
a aula ele foi para fora do templo, e de
repente chegou falando ‘tia, tia, escutei uma voz dizendo para eu ir à igreja,
era um homem todo de branco, parecia
um anjo.’ Sentimos que foi Deus agindo na vida daquela criança. Vemos o
quanto ele se dedica em cada lição e
a satisfação durante os ensinamentos,
principalmente quando está resolvendo as atividades. Deus está se agradando deste lindo projeto, disso tenho
certeza”, afirmam.
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16º FÓRUM DE MISSÕES DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO
NORDESTE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR-BAHIA
A 16ª edição do Fórum de
Missões do Nordeste será realizada
na cidade de Salvador, capital do
estado da Bahia. Subordinado ao
tema: “Missões: modelos aplicáveis
ao crescimento do Reino de Deus
em nossa geração”, este 16º Fórum
de Missões do Nordeste se propõe
a discutir modelos viáveis de
crescimento do Reino de Deus na
atualidade, procurando fomentar
o surgimento de estratégias de
enfrentamento das dificuldades
enfrentadas pela igreja atual no que
concerne à promoção do crescimento
e fortalecimento do Reino de Cristo.
Mais uma vez, líderes de missões,
missionários e vocacionados em
geral estarão reunidos com o nobre
intento de discutir os desafios e
potencialidades missionárias da
Assembleia de Deus no Nordeste,
buscando a melhor forma de atuarem
em regime de cooperação, visando à
intensificação e ao aperfeiçoamento
da atuação missionária realizada
pelas Assembleias de Deus no
Nordeste e a partir dele.
No intuito de fomentar o surgimento

Abertura do 15° Fórum de missões do Nordeste realizado em Maceió-AL.

de desdobramentos práticos a partir
das discussões realizadas no âmbito
do Fórum, a Presidência deste
levará para Salvador a sugestão
da implementação de um projeto
missionário que busca envolver
todas as igrejas que integram o
Fórum de Missões do Nordeste,
proporcionando
a
aglutinação
de potencialidades logísticas e
espirituais com o fim de superar
gigantescos desafios missionários
enfrentados pela igreja de todos os

Elevador Lacerda, Salvador-BA.

estados nordestinos.
O Fórum de Missões do Nordeste
contará, mais uma vez, com a
presença e colaboração de líderes de
missões dos contextos nordestino,
nacional e internacional, que
abrilhantarão ainda mais o ambiente
das discussões.
A Presidência conclama todos os
líderes de missões e demais amantes
da causa missionária a tomarem parte
nesse importante evento missionário
da Assembleia de Deus nordestina.
Certamente serão momentos de
grande aprendizado e crescimento
para todos os participantes. A
Assembleia de Deus no Maranhão
mais uma vez se fará representar
por uma grande caravana e os
interessados em participar devem
procurar a Equipe Semadema na
sua sede em São Luís (prédio da
Ceadema), durante a AGO da
Ceadema em Vitória do Mearim, ou
pelo Whatsapp (98) 981627316 e
garantir sua participação na Caravana
Semadema Fórum de Missões do
Nordeste 2020.
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