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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
O país deste mês, em que dedicaremos nossas orações é Moçambique. Um país africano 
com mais de 30 milhões de habitantes localizado na costa oeste da África. 
A história da África é grandiosa e cheia de conflitos étnicos, políticos e sociais.  A África é 
um continente extraordinário, considerada o berço da civilização. O povo africano é um 
povo muito querido e muito amoroso. A igreja do Senhor Jesus lá em Moçambique está 
pujante e crescendo na glória do Senhor. A irmã Sara, sob a coordenação do pastor 
Reginaldo Ferreira Costa, está em Assumane trabalhando com as crianças na nossa 
escola. Nesta edição os irmãos poderão conferir o lindo trabalho que está sendo feito em 
Moçambique. Os resultados de hoje, uma benção, vem de uma longa e cuidadosa 
trajetória. Estamos trabalhando com crianças, cujos pais são, em sua maioria, 
muçulmanos, e que no início temiam que seus filhos fossem sequestrados. Aos poucos as 
desconfianças deram lugar à certeza de que seus filhos estavam sendo educados, 
alfabetizados e bem alimentados. Uma pena que ainda não podemos atender a demanda 
daquela região. O número de crianças que necessitam destes cuidados que fazemos 
através da Palavra do Senhor é, no mínimo, quatro vezes mais. Estamos orando para que 
Deus dê esta possibilidade de atendermos, quiçá o dobro, do que estamos atendendo 
hoje. A África precisa muito de você e de mim. Em primeiro lugar, das nossas orações. 
Em segundo lugar, na nossa contribuição. Em terceiro lugar, indo. Você vai ter muitas 
oportunidades de ir a África para fazer missão conosco em nome do Senhor Jesus. 
O mesmo Deus que tem feito maravilhas na lá tem também feito grandes coisas em 
nossas congregações espalhadas pelo mundo. Aqui destacamos as congregações da 
Califórnia, localizadas em Garden Grove, Los Angeles e Moreno Valley, alvos de nossas 
orações para este mês. Dificuldades ainda são muitas, mas as superações tem sido 
maiores porque o nosso Deus tem sido fiel com o seu povo.  A força que vem do alto tem 
feito com que o povo de Deus se torne mais forte e, os que O buscam, se multipliquem. 
Não há melhor lugar para estar do que na presença dEle. Jesus Cristo! 
Entramos em uma nova fase do evento pandêmico denominado “Covid-19”, pessoas 
sendo vacinadas, máscaras sendo eliminadas, distanciamento social sendo, finalmente, 
trocado pela aconchego tão importante entre famílias e cultos online voltando a ser 
presenciais. O “novo normal” como tem sido chamado, tem nos dado a certeza de que 
Deus, em todas as situações estava presente e tudo sempre esteve, como ainda está, 
sob seu controle.  “Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o 
seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita 
vitoriosa.” Isaías 41:10. 
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. A verdadeira 
glória é estarmos sempre na presença de Deus, orando, jejuando e sermos gratos por 
todas as bençãos recebidas.  
Ore por todas as nossas obras missionárias, ore pelos nossos missionários, ore em favor 

de todas as autoridades instituídas por nosso Deus em 
cada país. Contribua, se envolva com o trabalho 
missionário. Há muita coisa ainda que eu e você, juntos, 
podemos fazer para ganhar vidas para Jesus. 
Nosso pastor José Wellington sempre diz que missão se 
faz “de joelhos dobrados, de olhos molhados e de 
coração quebrantado”.  Moçambique precisa de nós! 
 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
JOEL FREIRE COSTA   
Senior Pastor 
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Pr. Reginaldo Ferreira Costa 
Coordenador em Moçambique 
 
Estamos no mês de junho, mês da criança moçambicana, mês em que se completa 46 
anos que os moçambicanos pegaram em armas e conquistaram a sua independência do 
Colonialismo Português. Mas todos nós sabemos que a verdadeira independência, 
Moçambique ainda está por conquistar. Independência das falsas religiões, ocultismo, 
sincretismo religioso, bruxaria, feitiçaria, conflitos tribais, violência, independência da 
extrema pobreza e principalmente, independência espiritual. 
Nestes anos que o nosso Ministério se faz representar em Moçambique como presença 
missionária, em especial na Província do Niassa, cidade de Lichinga, na aldeia de 
Assumane, temos a oportunidade de ver quão grandes coisas tem feito o Senhor nosso 

Deus na vida daquelas familias.  Hoje, 
estas familias se fazem representar por quase quinhentas crianças que 
estão sendo assistidas espiritual e socialmente falando, pelo nosso 
trabalho missionário. Digo, espiritual por meio da Educação Cristã e 
Religiosa, Evangelização e Discipulado. Social, no fornecimento de 
alimentação, roupas e calçados para nossas crianças, e principalmente 
pelo trabalho de alfabetização e formação realizado por nossa escola. 
Eu sempre me lembro do que nosso pastor Joel, nosso presidente, líder 
e principal incentivador deste trabalho, nos disse no início da implantação 
deste projeto - que deveríamos nos preocupar em oferecer a estas crianças, algo que fosse duradouro, que servisse para 
elas para toda vida. Esta é a razão de trabalharmos no sentido de proporcionar a elas a formação cristã, fazendo delas, no 

futuro, pessoas  bem forjadas com um 
caráter cristão, a fim de que sejam 
crentes, profissionais, e que possam 
ser úteis na sua área de formação na 
sociedade onde vivem. 
Não temos nenhuma dúvida que nesta 
pequena aldeia de Assumane, Deus 
está levantando obreiros, em meio a 
estas crianças, que irão impactar a sua 
geração em nome de Jesus. Pedimos, 
amados irmãos que continuem orando 
pelo nosso pastor Joel Freire e pelo  
nosso Ministério para que sigamos 

firmes e constantes, e sempre abundantes nesta obra, sabendo que ela não é vã no Senhor Nosso Deus. Oremos também 
pela missionária Sara Freitas e pela equipe que trabalha com ela, para que cada dia o Senhor Nosso Deus continue dando 
a ela a destreza, perseverança e coragem para prosseguir  firme, fazendo a obra de Deus em Moçambique. 

Pr.	Reginaldo	e	Ir.	Roze	Costa	

MOÇAMBIQUE:  FORMANDO HOMENS E MULHERES COM CARÁTER CRISTÃO 
Trabalho	vem	marcando	gerações	e	garantindo	formação	Cristã	a	quase		500	crianças	



	

 
 

 
     Irmã Sara Freitas da Costa 

Missionária em Moçambique 
 
A paz do Senhor queridos irmãos! 
É  com muita alegria que falamos das maravilhas daqui de Assumane.  
Em primeiro lugar louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos livramentos, pelo sustento e pelas orações 

da igreja em nosso favor. Muito obrigado!  
Depois de um ano literalmente parados, podemos recomeçar com as nossas atividades escolares, com algumas 

restrições, e estamos aguardando a liberação para os cultos infantis.  
Nossa escola tem sido uma bênção para as crianças e também a porta para a entrada do Evangelho, pois começamos as aulas pela 
primícia - devocional - uma vez por semana. Encerramos as aulas mais cedo e iniciamos o culto com todas as crianças e os 
professores, e o devocional com os professores nos demais dias de aula. 
A alfabetização se divide em 6 classes com 25 alunos cada, a partir dos 5 anos de idade, 
resultando em 150 alunos. Três classes funcionam nas salas já construídas e três classes 
funcionam debaixo das árvores. Todas as crianças foram matriculadas pelos pais ou 
responsáveis, isto é um grande avanço, porque os mesmos falavam que seus filhos nunca 
estudariam conosco por sermos cristãos e para os filhos não aprenderem a comer carne de 
porco. Hoje a realidade é outra, não temos vagas para atender a demanda. Glória a Deus! 
Agradecemos ao Senhor e também ao pastor Joel, a irmã Mabel, ao nosso líder, pastor 

Reginaldo e sua esposa,  irmã Roze, e a toda Igreja Belemita pelo 
investimento, pelo apoio, pela dedicação e pelas orações. O 
trabalho está crescendo, estamos avançando na certeza de que o Senhor tem muito mais para fazer aqui. 
Temos visto os irmãos orarem por nós através dos cultos online e percebemos o efeito das orações da 
igreja, queremos encorajar os irmãos a continuar em oração pelas nossas necessidades.  
Orem pelas crianças que já aceitaram Jesus, para que sejam fortalecidas no Senhor e tenham coragem 
para confessar sua fé publicamente e ousadia para falar de Jesus para outras crianças e seu familiares. 
Ansiamos por crianças descendo às águas do batismo, tornando-se participantes do corpo de Cristo.  

Orem para que a tradição que domina as 
operações sejam quebradas e que o 
Evangelho de Jesus alcance a todos. Orem 
pela comemoração do Dia Das Crianças 
Moçambicanas, dia 3 de junho. Orem pela 
nossa EBF nos dias 8, 9 e 10 de setembro, 
o qual tem como tema “Os Milagres de 
Jesus”, e versículo chave que está no livro 
de Romanos 10:13  - “Porque todo aquele 
que invocar o nome do Senhor, será salvo.” 
Orem pelo aprendizado de cada criança e 
pela festa de formatura do ABC. Almejamos um evento animado, colorido e marcante para as crianças e para os pais. Estamos 
trabalhando para que muitas crianças sejam alfabetizadas. Orem pela equipe de trabalho. Orem pela liderança local . "Porque dele, e 
por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente.”  Rm 11:36. Amém! 

ATIVIDADES	ESCOLARES	EM	ASSUMANE	TEM	INÍCIO	COM	150	ALUNOS	INSCRITOS	
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	 A ESPERANÇA DE UM FUTURO MELHOR SOBREVIVE EM MOÇAMBIQUE  
Muito	amor		envolvido	e	sede	pelas	almas		na	obra	missionária	são	as		razões.	

Nas fotos acima, nossos professores ensinam as crianças sobre a Palavra de Deus, ao mesmo tempo em que são também 
alfabetizadas. Alguns dentro da sala de aula e outros, por falta de salas, aprendem na parte externa. Além da alimentação diária, as 
crianças recebem roupas novas confeccionadas pela equipe de missionários. Nas fotos abaixo, as 6 classes, com 25 alunos cada, 
perfazendo um total de 150 crianças com seus respectivos professores. A demanda hoje seria de aproximadamente 500 crianças, 
mas infelizmente ainda não há estrutura para atendê-las.  



	

Pr. Pedro Daniel 
Líder em Garden Grove , CA 
 
A paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos!  
 
Nós estamos servindo a Deus na congregação de Garden Grove, Califórnia, desde junho de 
2019. Somos parte de uma igreja viva, alegre, bíblica e missionária, pastoreada pelo pastor 
Joel Freire Costa, nosso pastor e presidente, que não tem medido esforços para cuidar e 
apoiar o trabalho realizado na região Oeste dos Estados Unidos. Não podemos ignorar os 
grandes desafios que eu e minha família temos enfrentado nesses últimos dois anos, 
principalmente com a chegada dessa pandemia, mas graças a Deus temos permanecido 
firmes na obra do Senhor. Devido às restrições sanitárias, fomos obrigados a fazer os 

nossos cultos dominicais, no pátio da igreja, enquanto as 
demais reuniões eram feitas online. Isso acarretou a cessação, temporária, de várias 
atividades habitualmente realizadas na igreja, inclusive a nossa festividade do XXVI 
Aniversário, II Pré-Congresso das Mulheres de Fé e Juvenil, que seria comemorado no mês 
de fevereiro de 2021. Embora sofrendo todas essas dificuldades, não deixamos de ter os 
nossos Cultos de Celebração, Círculo de Oração, Família Cristã e EBD. Com iniciativa do 
nosso Departamento de Evangelismo e Missões, no mês de fevereiro, levamos a efeito um 
projeto de cultos ao ar-livre, e escolhemos o terceiro sábado de cada mês, antecedendo o 
Culto de Missões. Nessa mesma semana do culto ao ar-livre, realizamos uma campanha de 
jejum e oração, de segunda à sábado, juntamente com um culto devocional online, 
entitulado “Despertar com Cristo”, de segunda à sexta- feira, das 5:30am às 6:30am. Como resultado do evangelismo, três 
almas se converteram ao Senhor Jesus. Deste modo, agradecemos a Deus, e ao nosso pastor Joel e sua esposa irmã 

Mabel, pelo cuidado e carinho dispensados a mim, Pr. Pedro Daniel, à minha família e a nossa congregação em Garden 
Grove. Também reconhecendo a prontidão e esforço daqueles que tem contribuído na expansão do Reino de Deus e 
propagação do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a todos! 

Pr.	Pedro	e	Ir.Niécia	da	Silva	

CONGREGAÇÃO DE GARDEM GROVE COMEMORA 26 ANOS DE ATIVIDADE 
Culto	ao	ar-livre,	campanha	de	jejum	e	oração	e	evangelismo	marcaram	este	momento	especial.	
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Pr. Jesús Omar Ortega 
Líder em Moreno Valley, Ca 

 
Desde o belo vale do Estado da Califórnia, até onde o Ministério do 
Belém, através do nosso pastor presidente Joel Freire, se estendeu, 
fazendo missões entre a comunidade hispânica nos Estados Unidos, 
queremos agradecer, primeiramente a Deus e segundo ao nosso pastor 
por nos confiar esta bela congregação na cidade de Moreno Valley. 
Deus foi fiel no meio deste quase um ano de pandemia e nos deu a 

vitória. No mês de novembro, sete novos crentes desceram às águas batismais, com a presença de 
nosso vice-presidente, pastor David Moreno. 
O Estado da Califórnia fechou todas as atividades religiosas e de trabalho, por esta razão 
realizamos nossos cultos online por cerca de três meses. Pregamos todos os dias e desta 
forma a igreja foi fortalecida pelo Senhor. Nosso ministério, na Califórnia, unidos, 
conseguimos servir cestas básicas de alimentos as famílias dos irmãos que perderam o 
emprego. O Senhor também cuidou da saúde de toda a congregação que foi afetada em 
quase 90% incluindo a nossa casa. Mas graças a Deus não tivemos nenhuma perda 
humana. Desta forma, agradecemos a todos por vossas orações e pedimos que 

BATISMO DE 7 NOVOS CONVERTIDOS EM MORENO VALLEY, CALIFÓRNIA 

	

A Paz do Senhor Jesus amados!  Em meio a tantas dificuldades e tantas dores nesta pandemia, 
nosso Deus tem nos dado a oportunidade de atender aproximadamente vinte famílias  entre 
irmãos da congregação aqui na cidade Los Angeles, Califórnia e 
também na nossa comunidade brasileira e hispana. 
Somos gratos a Deus por poder realizar este trabalho que, de 
certa forma, se torna um trabalho de evangelização para aquelas 
famílias que não conhecem a Jesus. Que Deus abençoe ao 
nosso presidente, pastor Joel Freire Costa pelo suporte dado a 
igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente aqui em Los 
Angeles, mais em todas as nossas congregações. 

Pr.	Jesús	e	Ir.	Rosa	Elena	

TRABALHO	SOCIAL	E	EVANGELÍSTICO	EM	LOS	ANGELES	ATENDE	VÁRIAS	FAMÍLIAS	

Pr.	Alexandre	e	Ir.	Adriana		



	

 
 

 
 

Pb. Marcelo Najah Fakhouri 
 
A Paz do Senhor Jesus, filhos de Deus e querida Igreja!  
 
Dando sequência ao conteúdo sobre a defesa de nossa fé no Senhor Jesus Cristo, trazemos aos irmãos a 
segunda parte do estudo “A Verdade Dentro da Verdade”. 
 

Plano de Deus:  Cumprimento da Profecia de Miquéias 5:2: “E tu, Belém Efratah, ainda que sejas pequena 
entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será o governante em Israel, e cujas origens são desde os 

tempos antigos, desde os dias da  eternidade.”  Assim, Jesus só poderia mesmo nascer na periferia da cidade de 
Belém (Efratah), e não no centro da cidade. Chegando lá, o único lugar que encontraram foi a manjedoura que lá existia.  
Por favor, entenda que não era uma, mas “a manjedoura”. Ficava, segundo a tradição dos escritos judaicos, embaixo da torre de 
Migdol Edher (A Torre do Rebanho), usada pelos pastores para vigiar seus rebanhos. 
Plano de Deus: Cumprimento da Profecia de Miqueias 4:8: “E tu, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, até a ti virá; certamente 
virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém.” Segundo a tradição dos escritos judáicos, Efratah pertenceu à família do Rei 
Davi. Ele teria doado aquelas terras, para que ali fosse criado o rebanho dos animais que seriam sacrificados ao Senhor, tanto no 
Tabernáculo, quanto posteriormente, já no templo do Senhor construído por Salomão. Pastores (examinadores) especialmetne 
treinados, realizavam esta tarefa, já que os animais tinham que ser perfeitos, sem defeitos e de um ano. 
Esta manjedoura era o lugar onde se guardavam os cordeiros primogênitos, quando do seu nascimento. E ainda, segundo a mesma 
tradição, eram envolvidos em panos para que não se machucassem. Todo cuidado era tomado pelos tais pastores para com eles, pois 
iriam para o sacrifício ao Senhor.  
Assim, dentro da majedoura, Maria deu à luz Jesus, Cordeiro de Deus e o envolveu em panos. Lucas 2:7: “E deu à luz seu filho 
primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na  estalagem.” 
	

O CORDEIRO DE DEUS, PRIMOGÊNITO, QUE IRIA PARA O FUTURO SACRIFÍCIO 
 
Os pastores que ali trabalhavam, e que, portanto, fiscalizavam o rebanho, foram avisados pelo anjo do Senhor, para também irem, 
adorar e conferir que este, o Cordeiro de Deus, nascera e não tinha defeito. 
Lucas 2: 8-17: “Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu 
rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.  E o anjo 
lhes disse:- Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, 
vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado na 
manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo:  Glória a 
Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens! E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, 
disseram os pastores uns aos outros:- Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram 
apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. 
E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita;” 
Notem que eles sabiam onde era a manjedoura, e ainda no original grego está 
escrito – Na manjedoura e não numa manjedoura. Não está usando um artigo 
indefinido, mas definido, para indicar o local exato. Sendo assim, a tal Gruta da 
Natividade, que fica dentro de Belém, não é o local do nascimento de nosso 
Senhor Jesus, mas somente um lucrativo ponto turístico, ainda de pé, 
explorado por quem interessa. O local exato, fica  mais ou menos 1,5 Km desta 
gruta. 
Migdal Edher ( A Torre do Rebanho), que aparece pela primeira vez em 
Gênesis 35:19-21, e que está próxima ao túmulo de Raquel, já não existe mais. 
Apenas suas ruínas, descobertas pela arqueologia de Israel.  
Mas foi na base desta torre, em sua manjedoura que nasceu o menino Jesus. 
Gênesis 35: 19-21: “Assim, morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratah, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua 
sepultura; essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e armou a sua tenda além de Migdal Edher.”  
Podem ter havido muitas torres como esta em Israel que tinham a mesma função, vigiar e guardar o rebanho, não há dúvidas. 
Mas a torre que nos interessa é a de Edher, pois é ela que faz parte da profecia do profeta Miqueias e que está localizada em Efratah.	

Migdal	Edher	–	A	Torre	do	Rebanho	

ALCANÇANDO 
OS 

MUÇULMANOS 


