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O NOVO FORMATO DO TREINAMENTO
Este ano a Semadesal resolveu mudar o formato do
“Treinamento Para Líderes de Missões” que acontece
desde 2011 e que, como sempre falamos, se tornou num
divisor de águas na relação entre a Secretaria de
Missões, os Coordenadores e Secretários e a igreja. Ao
longo destes sete anos, o Treinamento ferramentou
centenas de obreiros de Missões, conscientizou a igreja e
aumentou a unificação do trabalho missionário em nossa
Igreja. O Treinamento sempre foi e continua sendo
necessário por causa das constantes mudanças de
Líderes de Missões que acontecem todos os anos nas
quase 500 congregações da Assembleia de Deus em Salvador. Na verdade, ele
continuará acontecendo, desta vez, dentro da Conferência de Missões que este
ano terá como tema “Missões no Poder do Espírito Santo”, baseado em Atos
13:2. O Preletor deste ano será o Missionário Osvaldo Honório que tem
experiência em missões transculturais em países como Inglaterra, Japão, África e
outros países da Ásia. Osvaldo ficou conhecido em Salvador pelo Projeto de
Sustentabilidade a ser implantado no interior de Guiné Bissau a partir de granjas
de galinha que tem como objetivo o sustento de famílias carentes envolvidas no
ministério missionário.
Uma outra novidade para este ano é a aquisição da
camisa e a agenda 2018 da Semadesal no ato da
inscrição que terá um investimento de apenas R$ 30,00.
As inscrições poderão ser feitas no Escritório da
Semadesal, no segundar da Adesal Liberdade ou com os
Coordenadores Setoriais de Missões. Para mais
informações: (71) 3241-2182/99166-3052 (Whatsapp)
ou missaoadesal@hotmail.com, na nossa página do
Facebook/Semadesal ou no site: www.semadesal.com.

RELATÓRIO DOS CAMPOS
Índia:
A Missionária Claudia deverá vir ao Brasil com o Pr.
Moses, nosso Missionário indiano, a partir do início
da segunda quinzena deste ano. Ela, por que precisa
atualizar sua documentação junto a Embaixada da
Índia no Brasil e renovar seu visto, ele porque precisa
conhecer a Semadesal e a Secretaria de Missões em
Santa Catarina que também investe em seus projetos naquele país. A Missionária
Claudia precisa também de descanso, ela já tem 4 anos e precisa de férias.
Cabo Verde/África:
Missionários Taciano e Ednalva
Em Cabo Verde, os Missionários Taciano e Ednalva,
que já tem um trabalho na comunidade de
Calabaceira, região carente da capital Praia, com uma
escola de Futebol, agora pensam em abrir uma
creche para atender crianças entre 4 e 5 anos. A
creche ajudará pais e mães que não tem onde deixar
seus filhos enquanto trabalham e esta será também uma estratégia para alcançar
um maior número de famílias para Jesus. Continuemos orando e contribuindo
para que nossos missionários possam estender suas tendas e vidas possam ser
alcançadas para glória de Deus!
Missionária Patrícia
A Missionária Patrícia que também está em
Praia, na Capital de cabo Verde/África, além de
continuar seu trabalho treinando Líderes na
Base da Jocum, atua também em uma Casa de
Recuperação de dependentes químicos e lidera
um projeto que ajuda várias famílias com cestas básicas através de uma
arrecadação nas comunidades da capital. Estes são alguns dos trabalhos para os
quais você contribui com sua oferta missionária!

