BOLETIM MAIO/2018
CONFERÊNCIA DE MISSÕES DA SEMADESAL MARCADA PELO ESPÍRITO SANTO
Com o tema: “Missões no Poder do
Espírito Santo”, a Conferência de
Missões da Semadesal, realizada no dia
21 de abril, no templo sede da
Assembleia de Deus na Liberdade,
marcou a vida de vários Coordenadores
e Secretários de Missões. O Pr. Osvaldo
Honório, nosso missionário em Guiné Bissau/África, foi o Preletor do evento e
transmitiu mensagens de avivamento que marcaram os momentos de
ministrações. A Conferência que começou às 10h, teve também a participação do
Ministério de Dança da Adesal Rio Sena, sob o comando da Irmã Tainá Santos, do
Ministério Ágape, Portas Abertas/Salvador e do Pastor Guineense Daniel, que
acompanhava o Pr. Osvaldo Honório. Além disso, foram apresentados os Projetos
México (Projeto do Pr. Israel Alves, sob a responsabilidade dos Missionários
Adailton e Hilda Barbosa), Venezuela
(Missionários
Gildo
e
Valdeci),
Colômbia (Missionária Sandra Marinho)
e República Dominicana (Missionários
José Luiz e Yomary). Uma oferta foi
arrecadada para contemplar tais
projetos.

Ore Pelas Passagens do Missionário Moses e da
Missionária Claudia.
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.
Agradecemos a todos que oraram, pois a Embaixada do Brasil na Índia já liberou o
visto do Missionário.
O Missionário Moses Silver deverá ministrar a Palavra de Deus na Convenção da
Conframadeb e dar o seu testemunho e compartilhar as experiências de pregar o
evangelho no pais de Índia que
ocupa o 11° colocado na Lista
Mundial da Perseguição 2018 o
evento que começará no dia 30 de
maio e se estenderá até o dia 02 de
junho deste ano. Na ocasião a
Missionaria Claudia de Oliveira que
já esta trabalhando há 03 anos com
trabalhos infantis e assistência a
viúvas e mulheres precisa vim ao
Brasil para cuidar da saúde, ter um tempo de descanso e resolver questões do
visto para continuar no pais. Nosso pedido de oração agora é para que o Senhor
envie as provisões para a compra das passagens do Missionário Moses Silver e
da Missionária Claudia de Oliveira que trabalha com ele na Índia. Oremos por
esse tempo e por esse milagre.

MÃES MISSIONÁRIAS!
Mãe uma Missão Especial.

Falando em nosso tema, Missões, não é diferente. Sãos as mães que muitas das
vezes ensinam seus filhos por essa tarefa de amor ao próximo, quando estão no
campo missionário não deixam de ter a dupla missão de cuidar- amar os filhos e
ensinar o caminho do Senhor.
A missão de pregar o evangelho! Sim, é uma missão que Deus passou primeiro
para elas. São elas que primeiro nos falaram de Deus, que nos levou a conhecer o
sacrifício da Cruz e amar a Deus sobre todas as coisas!
Essas mães que também são missionarias sua tarefa missionária começa em casa.
Seus primeiros discípulos são seus próprios filhos, que lhes foram emprestados
pelo Senhor da seara.
Mães missionárias geram filhos missionários. Isso, no entanto, não quer dizer
que todos os filhos de crentes terão de optar por um campo missionário,
estrangeiro ou não. Quando compartilhamos e praticamos a Palavra de Deus,
desenvolvemos o mesmo interesse em nossos filhos. Obediência e temor à
Palavra não tornam nossos filhos bitolados. Ao contrário, sensibilizam suas metes
para um conhecimento maior do mundo em que vivem. Contudo temos
percebidos na Semadesal muitos desses filhos de nossas mães missionarias que
foram criados e instruídos no caminho do Senhor, optam em Servir a Deus na
causa Missionaria, uma opção bem individual de continuar Servindo no âmbito de
Missões e estão abertos para cursos preparatórios como o caso de Anna filha da
Miss. Rita Coelho e Antônio que servem e criaram seus filhos em Gambia /
África. Outro exemplo é as crianças pré- adolescentes Adassa e Victor que já
disseram aos seus pais a Miss. Deny e o Pr. Jair Barbosa que irão dar
continuidade aos trabalhos com as famílias de Guiné-Bissau/ África. Já Jonatas e
Adailton Junior desde muito cedo dedicaram-se a musica para apoiar os
trabalhos na Igreja e com a Juventude e evangelismo na rua em algumas ocasião
seus filhos eram os únicos levitas nas Igrejas e Campos que seus pais a Miss. Hilda
e o Pr. Adailton Barbosa pastoream no interior da Bahia, Chile e Foz do Iguaçu.
Vemos como os filhos são tocados a serem instrumentos por mulheres que
dedicaram a sua vida ao ministério sem esquecerse da maior dadiva dando pelo criador Ser Mãe.
O que seria de nós sem essas mães missionarias?

