






Lembre disto: nos úl  mos dias haverá 
tempos di  ceis (2Timóteo 3:1 NTLH).

“[...] 
Deus, [...], a nós falou-nos, nestes últimos 
dias, pelo Filho,” (Hb.1.1).

tempos difíceis. “Este 
termo signi ca tempos perigosos, compli-
cados ou brutais. Isso indica que a violência 
dos últimos dias será incitada pelos demô-
nios”

“[...] o mal 
está mais profundo e ativo e vai sendo aceito e 
promovido na sociedade com ousadia cada vez 
maior” (WW).

aman-
tes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e 

mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, 
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, 
cruéis, sem amor para com os bons, traido-
res, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos 
deleites do que amigos de Deus 

“tendo aparência de pie-
dade, mas negando a e cácia dela” 

Destes afasta-te”.

últimos dias

tem-
pos difíceis

tudo isto 
está previsto acontecer,

“Como, pois, se cumpririam 
as Escrituras, que dizem que assim convém 

que aconteça?”

E, por se multiplicar a iniquidade, o 
amor de muitos se esfriará”

para 
tornar os dias ainda mais difíceis

nos últimos dias

últimos dias 



CEADEMA

Mês da Família 2021

“Famílias 
que in uenciam a sociedade”

“O mês da família deste 
ano (2021) foi mais uma oportunidade para 
estudarmos aPalavra de Deus, aplicando os 
dez mandamentos à vida familiar e comuni-
tária. Foram 31 substanciososestudos, bem 
recepcionados pelos irmãos. Esperamos que 
sejam aplicados na vida de cada um, tan-
toparticular quanto familiar.Parabéns
nossaComissãodaFamília,napessoadopastor 

CláudioFroz.”

“O mês da família para nós, foi um mês 
de celebração ao Criador da família. Foi um 
mês de re exões, de redirecionamentos, de 
curas, salvação de almas e de bênçãos para 
as famílias de nossas igrejas”

Pr. Mesaque Lima de Oliveira – DEFAM- 
AD em Vitorino Freire-MA

“O mês da família em Vargem Grande  cou 
marcado com avivamento doméstico, renovação 
de alianças e milagres. Em tempos de crises foi 
um oásis espiritual para as famílias”

Pr. Adenilson Lira - departamento de Famí-
lia AD em Vargem Grande-MA

“O mês da família foi um momento de con-
solidação dos princípios e valores cristãos da 
família”

Pr. Fabian Gomes – Presidente da AD em 
Ferronopoles-MA

A comissão da família agradece a Deus pela 
oportunidade de contribuir com o Reino de 
Deus em prol das famílias do nosso estado, gra-
tos pela vida do presidente da CEADEMA Pas-
tor Francisco Sores

 líderes de departamentos de família, pelo 
apoio e con ança.









AUTORIZAÇÃO

Jeovan Teixeira da Silva para auxiliar em 
Matões, Manoel Alves Viana Filho para au-
xiliar em Santa Quitéria, José Nierton Car-
los Pereira Araújo para auxiliar em Santa 
Quitéria, Anderson da Silva Cavalcante
para auxiliar em Presidente Dutra, Valdemir 
dos Anjos Mendonça Martins para auxi-
liar em Santa Helena, Juracy Gilson Lins 
dos Santos para auxiliar em Santa Helena, 
Pedro Henrique Lima Silva para auxiliar 
em Santa Helena, Francisco Batista da Sil-
va Filho para auxiliar em Vila Brasil, Rai-
mundo Mendes da Cruz para auxiliar em 
Segundo Núcleo, Domingos Cunha da Sil-
va, Ivanaldo Montelo Martins, Domingos 
José Batista Rocha, Jaziel do Nascimento 
de Morais Júnior, Ismael Soares de Cas-
tro, Marcos Pereira de Almeida, João 
Paulo Cardoso Monteiro e Francisco Fei-
tosa Pinto para auxiliarem em Tirirical – São 
Luís, Daibson Raphael Silva Queiroz para 
auxiliar em Arari, Paulo Braz Frazão Filho
para auxiliar em Timbiras, Genival da Sil-
va Siqueira para auxiliar em Pindaré Mirim, 
Elivaldo Pedrosa da Costa para auxiliar em 
Lago Açu, Josué de Moura Figueiredo para 
auxiliar em Três Lagoas do Manduca, José 
Marcelo da Conceição Lopes para auxiliar 
em Sagrima, Josafá da Costa Guimarães
para auxiliar em Miranda do Norte, João 
Batista Rocha Sardinha para cuidar da 
área missionária de São Miguel – Tuntum, 
Josenilson Pereira Privado para auxiliar 
em Bequimão, Francisco da Silva Olivei-
ra para auxiliar em Araioses, Gustavo da 
Silva Andrade para auxiliar em Colinas, 
Francisco das Chagas dos Santos Costa
para auxiliar em Cândido Mendes, Jerf-
ferson de Araújo Rosa para auxiliar em 
Vitorino Freire, Rubens Gomes Linhares
para auxiliar em Santa Rita, Leonando de 

Matos Machado para auxiliar em Vitori-
no Freire, Magno de Mesquita Bezerra
para auxiliar em Olho d’água das Cunhãs, 
Evandro Ricardo Silva Lima para auxi-
liar em Anajatuba e Matusalém Ferrei-
ra Guimarães para auxiliar em Colônia 
Amélia – Turiaçu.

TRANSFERÊNCIAS 

José Santana Silva Santos de Bacabal para 
auxiliar em Santa Rita, Luís Barros dos 
Santos Júnior de Bamburral – Arari para 
Miranda do Norte, Raimundo Gomes da 
Silva Neto de Capinzal do Norte para a área 
missionária Jiquiri - Araioses.

VISTORIA 

Foi atendido requerimento do pastor Manoel 
Antonio dos Santos para que a comissão 
vistorie o campo de Santa Rita para possível 
desmembramento.

LICENCIAMENTO 

O plenário licenciou sem remuneração o 
pastor José Fábio Gama Siqueira, auxi-
liar na igreja em Bacuri e que recentemen-
te mudou-se para a cidade de Pedreiras.

Foi apreciado e aprovado pedido de licencia-
mento com remuneração de um salário, por 
um ano, para tratamento de saúde do pastor 
Janailson Sales Araújo lotado na área mis-
sionária de Jiquiri – Araioses.

DESLIGAMENTO 

O plenário apreciou pedido de desligamento 
do pastor Luís Rabelo da Conceição e vo-
tou favorável pelo mesmo.

CRIAÇÃO DE COMISSÃO

O senhor presidente em conformidade 
aos incisos II e III do Artigo 18, combi-
nado com o artigo 31 do estatuto desta 
convenção, indicou comissão eleitoral 
composta dos pastores Moacir Luís dos 
Santos (coordenador), Enos Henrique 
Nogueira Ferreira (relator), Walber-
to Magalhães Sales, Herbeth Chaves, 
Paulo de Farias Portela, Francisco do 
Nascimento da Silva e Odaías Rocha 
Barbosa, para conduzir o processo eleti-
vo da mesa diretora, conselho fiscal e se-
cretaria de missões – SEMADEMA para 
o biênio de dezembro de dois mil e vinte 
e um a dezembro de dois mil e vinte e três.

HOMOLOGAÇÃO

O pastor João Batista Figueiredo Barros 
assume interinamente a presidência da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus em Mara-
caçumé – MA, em substituição ao saudoso 
pastor João Damasceno Ferreira, até que a 
convenção decida em momento oportuno à 
nova presidência. 

O pastor Antônio José Teixeira Luz foi in-
dicado para coordenar uma campanha ob-
jetivando construir uma casa para os fi lhos 
do saudoso pastor Raimundo Nonato Men-
des de Lima.
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Reverendo João Batis-
ta de Amorim, 

Reverendo João Batista de Amorim



Pastor Luís da Silva Negreiros 

Pastor Luís da Silva Negreiros 



O pastor João Damasceno Ferrei-
ra 

Pastor João Damasceno Ferreira



Pastor Antônio Maria Teixeira



Juízes 9.8-21 (NAA).

Próximos livros do pastor Rayfran 
Batista:


