BOLETIM MARÇO/2018

NOSSA CONFERÊNCIA DE MISSÕES ESTÁ PERTO!

A Conferência de Missões da Adesal, organizada pela Semadesal – Secretaria de
Missões da Assembleia de Deus em Salvador, é uma oportunidade de
conscientização acerca de Missões e de também mostrar a realidade da obra
missionária de nossa igreja. Por onde temos passado, encontramos em algumas
de nossas congregações irmãos que ainda não conhecem a Secretaria de Missões,
nem a obra que esta realiza ou como a mesma investe os recursos dos Cultos de
Missões! A Igreja de Salvador tem uma obra relevante em Missões, mas nem ela
mesma sabe! A Conferência de Missões que a Semadesal está organizando para o
dia 21 de abril deste ano, é o espaço propício para uma discussão bíblica acerca
do tema: “Missões no Poder do Espírito Santo”, e para aproximar a igreja da
realidade missionária. O Pr. Osvaldo Honório, nosso missionário no interior de
Guiné Bissau, estará conosco ministrando no tema e falando da realidade de
missões na África. Além disso, relatórios, apresentações, dinâmicas e outros,
estarão sendo apresentados durante a Conferência que começará às 09:00h., no
Templo Sede da Liberdade, com previsão para terminar às 17h.
Cada Coordenador e Secretário de Missões deve estar engajado na divulgação
desta Conferência! Mobilize sua igreja, pastores e outros Líderes para esta causa!

ONDE ESTÃO AS OFERTAS DE MISSÕES DA ADESAL?
É fato que a Adesal é uma igreja missionária. Sentimos isto todas as vezes que
visitamos as congregações durante seus cultos de missões, Conferências e outros
encontros desta natureza. O povo está sempre motivado e envolvido. Eles fazem
com pureza de coração porque acreditam em suas lideranças e no trabalho de
transparência da Semadesal. Todavia, é preciso dizer que nem sempre as ofertas
chegam à Semadesal como deveriam chegar. O atraso na prestação de contas e o

desinteresse de alguns líderes em fazer o culto de missões, aliados a outras
posturas, às vezes não cristãs, fazem com que a oferta de missões não cheguem
ao campo missionário. Dezenas de Missionários precisam de nossas ofertas e
estão confiando de que a igreja de Salvador cumprirá com seu papel amoroso de
sustentá-los e de investir em seus projetos!
No mês de fevereiro, a falta de prestação de contas fez com que alguns
missionários não recebessem seus sustentos e, outros recebessem com valores a
menos. A Semadesal não pode garantir que o Missionário seja suprido em suas
necessidades, este é um papel da Igreja. A Semadesal é apenas o órgão que, sob a
liderança do Pastor Presidente, gerencia os recursos enviados pela igreja,
distribuindo-os com justiça, transparência e honestidade.
Se você tiver alguma dúvida, procure a Controladoria da Igreja, responsável pelos
lançamentos das entradas e saídas e dos recursos da igreja no sistema financeiro
ou o Conselho Fiscal, responsável por acompanhar esses lançamentos e verificar a
veracidade e idoneidade dos mesmos!
Mais informações: 3242-2182/99166-3052 (Whatsap) ou envie email para
missaoadesal@hotmail.com. Acesse também nossa página no Facebook:
Semadesal Missões Adesal ou nosso site: WWW.semadesal.com.

Missionário Moses, da Índia, Pretende Vir ao Brasil
O Missionário Moses é um Pastor indiano adotado pela Semadesal, no ministério
de quem trabalha a Missionária Claudia. Ele lidera sete
igrejas registradas na Índia em nome da Adesal e uma
escola para crianças hindus. Além disso, tem um serviço
prestado em ações sociais que incluem escavações de
poços artesianos, amparo a viúvas e agricultores na região
onde estão implantadas suas igrejas. O Pr. Moses pretende
vir ao Brasil no final do mês de maio para agradecer a
igreja em Salvador o apoio que tem garantido seu sustento e de outros obreiros.
Orem para que a Embaixada da Índia no Brasil libere o visto e o nosso missionário
possa estar conosco!
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