
 

 

                          

 

 

NOTA DE PESAR 

A Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no 

Maranhão – CEADEMA, na pessoa de seu presidente, pastor Francisco Soares 

Raposo Filho, juntamente com a Mesa Diretora, manifestam profundo sentimento 

pelo falecimento do mui digno pastor RAIMUNDO AMÂNCIO DA SILVA LUZ, 

nascido em 12 de setembro de 1957, filiado nesta instituição sob o nº 391. Foi 

autorizado em 23 de setembro de 1990 e ordenado ao Santo Ministério da Palavra em 

29 de novembro de 1992. Cooperou em diversos campos em nosso estado: Pedreiras 

(1990-1995), como auxiliar; Pedreiras (1995 – 2001); Zé Doca (2001-2002); Codó 

(2002-2004); Vitorino Freire (2004-2010); São Mateus do MA (2010-2011); Paço do 

Lumiar (2011-2018), e por fim, servia ao Senhor como pastor presidente em Santa 

Luzia do Paruá, encontrava-se licenciado por questões de saúde desde 30 de março 

de 2021. Pastor Raimundo Amâncio, foi um homem manso, sábio, sempre 

cooperador, servo de Deus e dessa magna Convenção, deixa um legado de um 

autêntico servo do Senhor e Ministro do Evangelho comprometido com o Reino de 

Deus. 

Rendemos a Deus toda honra e glória pela vida desse obreiro aprovado que 

aprouve ao Senhor chamar hoje ao descanso eterno. Que haja paz sobre sua memória, 

consolo divino à família enlutada, especialmente à missionária Eri e à Igreja 

Assembleia de Deus em Santa Luzia do Paruá – MA. 

“Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa 

da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo Juiz, me dará naquele Dia; e 

não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda”. 2 Tm 4.7-8 

No amor de Jesus Cristo, nossa esperança.  

 

São Luís – MA, 03 de agosto de 2022. 

 

Pr. Francisco Soares Raposo Filho 

Presidente da CEADEMA 
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