
MISSÃO

Toda Tribo | Toda Nação

TERRA FÉRTIL NA CAROLINA DO 
NORTE RENDE BOAS COLHEITAS 
PARA O REINO DOS CÉUS

TRABALHO MISSIONÁRIO 
UMA IGREJA VIVA 

E ALEGRE CRESCENDO 
NO REINO UNIDO

Reino Unido

NOTÍCIAS DO 
CAMPO MISSIONÁRIO

APRIL 2020
ISSUE NO. 25

País do Mês:

JESUS SALVANDO E OPERANDO 
MILAGRES EM MEIO A 
PANDEMIA

CONGREGAÇÃO NA GEORGIA 
COMEMORA FASE DE CRESCIMENTO 
APÓS INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2018



	

 

 
 
4000 N. FEDERAL HWY 
LIGHTHOUSE POINT, FL  
33064 USA 
PHONE: +1 (954) 782.0430 
EMAIL:  igreja@adbelem.org 
WEBSITE:  www.adbelem.org 
 
EXPEDIENTE: 
Boletim Informativo produzido 
pela AD-BELÉM USA 
Coordenação Geral:  
Pr. Joel Freire Costa   
Senior Pastor 
Edição:  
Pr. Cláudio Pereira   
Secretário de Missões 
Redação e Diagramação:  
Dc. Amadeu Vieira 
Projeto Gráfico:  
Pr. William Gutnik 
Revisão:  
Pr. Itamar Carlos 
Adorar – Evangelizar - 
Discipular – Cuidar – A 
responsabilidade é Minha! 

PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Meus  Irmãos! 
 
E chegamos no mês de maio! Um mês especial não somente pelo tradicional 
dia das Mães, mas também  porque é o mês que estaremos orando pelo Reino 
Unido. Esta nação que é formada pela Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e 
País de Gales, e que vem dando muitos frutos para Jesus, através de um lindo 
trabalho realizado pelo pastor Francis Britto e seus auxiliares. Aliás você, que 
se juntou a nós na campanha de jejum e oração que iniciamos no dia 12 de 
abril, só precisa incluir o Reino Unido em seus propósitos. Os testemunhos 
relatados por alguns irmãos daquela nação, são muito edificantes e trazem-nos a 
confirmação de que o nosso Senhor Jesus Cristo continua operando milagres e 
fazendo maravilhas, independentemente de qual seja a localidade ou 
circunstância. Continuamos vivendo o período de quarentena em decorrência da 
pandemia causada pela epidemia do Corona Vírus (COVID-19).  Interessante 
que este termo, quarentena, só veio a ser conhecido no século 18, depois que 
cientistas, como  Louis Pasteur, descobriram que as doenças eram originadas 
por micro-organismos (Pasteur identificou apenas as bactérias e fungos) e que 
muitas doenças eram contagiosas, ou eram transmitidas de um ser humano a 
outro. Na Idade Média, milhões de pessoas haviam morrido de cólera, peste 
negra, varîola, sarampo e várias outras doenças, através do contágio que ocorria 
em casa. Este princípio do tratamento isolado por 40 dias, até que a doença se 
desenvolvesse totalmente, está na Bíblia a mais de 3.300 anos. O livro de 
Levítico, na sua segunda parte traz um tratado de saúde, onde muitos 
procedimentos eram descritos aos sacerdotes que também faziam o trabalho de 
agentes de saúde, examinando o povo e determinando os isolamentos ou 
tratamentos. Na verdade sabemos que era o nosso Deus que transmitia o 
conhecimento necessário para aquele povo. E hoje não é diferente, somente o 
Senhor pode nos trazer a cura, o bálsamo, o conforto e a confiança de que tudo 
isso vai passar. Muitas vidas, através desta pandemia, tem se aproximado dos 
pés de Jesus, umas se entregando, reconhecendo que Ele é o Salvador e outras 
se reaproximando, após um longo período desviadas do Seu caminho.  
Nesta edição temos alguns destaque como:  O início do período de jejum e 
orações dos muçulmanos, ou seja, o Ramadã. São 30 dias, que começou no dia 
24 de abril e vai até o dia 23 de maio. Queremos convocar a família do 
Ministério do Belém para incluir na nossa atual Campanha de Jejum e Oração o 
povo muçulmano, cumprindo, assim, o propósito da nossa Agenda Islâmica, de 
amá-los, orar por eles e trabalhar na salvação desse enorme contingente. “…que 
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.” I Tm 2:4. 

Feliz, com a reestruturação e constante 
crescimento de nossa congregação em 
Marietta, na Georgia, após um início muito 
difícil, o pastor Marco Krebs tem tido muita 
paciência e sabedoria do Senhor Jesus. Feliz, 
também, com o lindo trabalho que o pastor 
Gabriel Gibara vem fazendo na cidade de 
Charlotte, na Carolina do Norte. 
E assim continuamos, em meio a esta 
pandemia, olhando para o alto,	de	onde	tem	
vindo	o	nosso	Socorro,	porque	o	Senhor	
Jesus	se	importa	com	todos	nós,	sempre!	
 
JOEL FREIRE COSTA – Senior Pastor	
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De 05 a 09 de Agosto 

Se prepare, pois este será o melhor 
CONAD de todos os tempos.  

O CONAD é para Deus! 
Faça já sua inscrição! 



	

UMA IGREJA VIVA E ALEGRE CRESCENDO NO REINO UNIDO 
	

By	
Pr.	Francis	Brito	
Coordenador	no	Reino	Unido	
	
A	Paz	do	Senhor	Jesus	Cristo!	
	
Irmãos	chegou	o	mês	de	maio!	Este	mês	todo	o	Ministério	do	Belém	ora	pela	obra	do	
Senhor	Jesus	aqui	no	Reino	Unido.	É	uma	grande	alegria	poder	compartilhar	com	você	
um	pouco	das	coisas	que	o	Senhor	tem	feito	no	Ministério	do	Belém,	no	Reino	Unido.	
A	partir	do	norte	do	país	nós	temos	a	congregação	nas	cidades	de	Bradfort	e	Leeds	
onde	está	servindo	ao	Senhor	o	pastor	Paulo	Vicentini	e	sua	família.	Próximo	a	
Bradfort,	descendo	um	pouco	mais	ao	sul,	encontraremos	nossa	congregação	na	em	
Liverpool.	Um	trabalho	nascido	recentemente	em	meio	à	esta	pandemia,	lá	está	o	
pastor	Adevalter	Freitas	e	sua	família.	Na	cidade	de	Rugby	o	pastor	Francisco	
Lindomar,	com	sua	família	serve	ao	Senhor	com	os	nossos	irmãos	fazendo	um	lindo	

trabalho.	Em	Leicester,	outro	novo	trabalho	iniciado	por	estes	dias	pelo	pastor	Eli	Raizel.	É	a	igreja	do	Senhor	crescendo	em	
tempos	de	crise.	Na	cidade	de	Milton	Keynes,	o	pastor	Jannes	Santana	com	a	sua	família	fazem	um	trabalho	lindo	para	
nosso	Deus.	Dirigindo-nos	para	o	oeste	do	Reino	Unido,	temos	no	País	de	Gales	cujo	pastor	Thiago	Viana,	cuida	de	dois	
trabalhos	–	o	de	Cardiff	e	o	de	Bristol.	Próximo	a	Londres,	na	cidade	de	High	Wycombe,	o	pastor	Weslley	Sales	com	sua	
família,	tem	feito	um	grande	e	lindo	trabalho	em	uma	igreja	que	tem	crescido.	Aqui	na	região	de	Londres,	no	sudoeste,	o	
pastor	Douglas	Faioli	com	a	sua	família,	cuidam	do	trabalho	na	cidade	de	Newham.	Ao	norte	de	Londres,	o	pastor	Ivo	
Tonette,	dirige	um	trabalho	maravilhoso	com	sua	família,	na	cidade	de	Stoke	Newington.	Esta	é	a	igreja	do	Senhor	aqui	no	
Reino	Unido.	Uma	igreja	viva,	uma	igreja	animada,	uma	igreja	alegre,	que	a	exemplo	da	nossa	sede,	nos	Estados	Unidos	da	
América,	tem	usado	o	máximo	das	suas	forças	para	ganhar	vidas	para	o	nosso	Senhor	Jesus	Cristo.	Temos	nos	empenhado	
muito	nos	trabalhos	de	evangelismo	nas	casas,	nos	arrastões	evangelísticos	nas	ruas,	cultos	online,	com	o	objetivo	único	de	
alcançar	vidas	para	Jesus	e,	inclusive,	os	muçulmanos,	que	tem	parado	e	ouvido	a	palavra	do	Senhor.	Temos	trabalhado	
muito	através	do	Bethlehem	Music	Academy,	que	é	o	alicerce	na	formação	da	nossa	orquestra,	com	aulas	online	e	
presenciais.	Contamos	com	o	Bible	College,	a	Academia	de	Formação	de	Obreiros,	a	Capelania,	seja	ela	em	prisões	como	em	
hospitais.	Temos	nossos	cultos	matutinos	e	os	demais	programas	da	igreja,	como	a	família	cristã,	os	caring	groups,		uma	
escola	dominical	fortalecida	e	bem	estruturada	levando	ensino	até	as	casas,	e	mesmo	neste	tempo	de	pandemia,	levamos	o	
conhecimento	bíblico	aos	lares,	via	online.	Nós	tivemos	o	congresso	juvenil	neste	ano	e	foi	uma	benção.	O	Senhor	avivou	
muitas	vidas,	salvando,	trazendo	um	grande	avivamento	e	um	grande	mover	espiritual,	onde	muitas	vidas	aceitaram	a	Jesus	
e	foram	batizadas	com	o	Espírito	Santo.	Realizamos	reuniões	com	os	cavalheiros	e	o	primeiro	Summer	Camp	Juvenil	que	foi	
uma	grande	benção!	O	retiro	e	o	congresso	das	Mulheres	de	Fé,	vigílias,	trabalhos	de	intercessão,	assistência	social	e	
integração.	Jesus	tem	operado	grandes	milagres	no	Reino	Unido	e	os	irmãos	poderão	conferir	através	dos	testemunhos	
edificantes	nesta	edição.	Somos	uma	igreja	viva	que	conta	com	a	
sua	participação	e	suas	orações.	Venha	investir	um	pouquinho	do	
seu	tempo	e	de	suas	férias,	tendo	grandes	experiências	
missionárias	aqui.	E	desde	já,	nós	agradecemos	a	confiança	do	
nosso	pastor	Joel	Freire	Costa	e	a	oportunidade	de,	com	a	minha	
família,	servirmos	ao	Senhor	aqui	Ministério	do	Belém	no	Reino	
Unido.	Deus	abençoe	a	todos!	Deus	abençoe	ao	nosso	pastor	pelo	
carinho,	pela	ajuda	e	por	todas	as	orientações	que	nos	concedido	
em	todos	estes	anos.	
	
O	Senhor	Jesus	Cristo	se	importa	com	você!	

Pr. Francis Brito e Ir. Quézia Brito 
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TESTEMUNHO: A Paz do 
Senhor Jesus! Meu nome é 
Fabiana Cordeiro, faço parte 
da Congregação de High 
Wycombe aqui no Reino 
Unido. Recentemente eu fui 
diagnosticada com um 
mioma no útero e ele estava 
do tamanho de um pera no 

dia em que fiz o diagnóstico. No mesmo dia, fui 
para o culto na Congregação e no final do culto o 
pastor convidou os irmãos que fossem à frente 
para receber uma oração de cura. Eu fiz aquela 
oração com muita fé, crendo que o Senhor faria 
um milagre em minha vida. Quinze dias depois 
eu retornei ao médico para fazer novos exames e 
marcar a cirurgia. A médica assim que começou a 
fazer o scam foi constatou que eu não tinha mais 
nada. O Senhor Jesus me curou! Tudo é para 
honra e glória do nome dEle. Amém! 

TESTEMUNHO: Saúdo os irmãos com a 
Paz do Senhor! Meu nome é Jadilson Lemos, 
sirvo ao Senhor aqui no Reino Unido, na 
Congregação de Stocke Newington, com o 
pastor Ivo Tonette. No dia 20 de março 
comecei a passar muito mal e perdi o apetite 
por uma semana. Nesse período perdi 5 
quilos e a ambulância esteve em casa por três 
vezes para me atender. Na terceira vez 
decidiram que o melhor era me levar para o 

hospital. Chegando lá, tomei alguns medicamentos, fizeram 
exames de sangue e  raio-x do pulmão e foi constatado mancha 
nos dois pulmões, ou seja um quadro de pneumonia. Fiquei 
internado por dois dias. Quando eu retornei para minha casa, 
depois de me sentir melhor, minha esposa disse que ficou com 
medo de me perder porque eu tinha ficado muito mal. Mas 
através das orações do pastor e de toda a igreja, o Senhor Jesus 
Cristo restituiu a minha vida novamente. E aqui estou para dar 
continuidade nesta jornada. Agradeço a Deus por ter me curado 
e as orações de toda a igreja. Deus abençoe em nome de Jesus! 

TRABALHO NO REINO UNIDO SE EXPANDE ENTRE INGLATERRA E PAIS DE GALES 
 

CADIFF E BRISTOL: Um lindo trabalho nas cidades de Cardiff e Bristol, localizadas no 
País de Gales e liderado pelo pastor Thiago Viana com sua esposa, Irmã Sthenia Viana 

HIGH WYCOMBE: O pastor  Weslley Sales e sua 
esposa, Irmã Lilian Sales, estão à frente deste trabalho. 

BRADFORT e LEEDS: 
Nosso líder, pastor Paulo 
Vicentini e esposa, Irmã 

Maria Vicentini. 

LEICESTER: Um novo trabalho 
a cargo do Pr. Eli Raizel e sua 

esposa, Irmã Sirley Raizel. 

LIVERPOOL: Trabalho recém 
iniciado com o Pr. Adevalter 

Freitas e Irmã Mariele freitas. 



	

REINO UNIDO: JESUS SALVANDO E OPERANDO MILAGRES EM MEIO A PANDEMIA 

TESTEMUNHO: A Paz do Senhor para os 
irmãos! Irmãos eu venho aqui deixar um 
testemunho do que o Senhor fez na minha vida. 
Estou em Londres há seis meses, estava 
passando muito mal, sentindo muita dor no 
útero e com hemorragia. Fui ao hospital, 
consultei um médico, foram feito alguns 
exames, inclusive de sangue e constatou-se que 
eu estava com anemia, mas não sabiam o 

motivo. Foi feito um ultrassom e descobriram um nódulo. A 
médica me chamou e disse: - Olha você está com um tumor no 
útero e pode ser um câncer, vamos te enviar para outro médico. 
Neste outro médico foi ditto que eu provavelmente teria que 
operar e fazer um tratamento. Fui para casa e falei: - Senhor, por 
favor, eu não quero fazer cirurgia, não quero tomar remédio, não 
quero nada disso! No culto de Santa Ceia, na hora da oração pelos 
enfermos, o pastor chamou à frente e eu fui com fé, dobrei meus 
joelhos e falei com o Senhor que eu não queria ter aquela 
enfermidade e nem ser operada. Quando levantei dali eu não 
sentia mais a dor. No meu íntimo eu disse: - O Senhor me curou!  
Naquele momento eu tive certeza que o Senhor tinha me curado. 
Alguns dias depois a médica me chamou para fazer outro ultrasom 
e para falar da cirurgia que eu deveria fazer. A irmã Gabriela me 
acompanhou e eu falei com ela como iria ser porque o Senhor já 
tinha me curado. Ela falou que este exame seria para testificar o 
que o Senhor fez na minha vida. Entramos na sala da médica, ela 
não fez muitas perguntas. Fez os exames e quando terminou, a 
irmã Gabriela perguntou qual era o tipo do tumor. A médica falou: 
- Ela não tem nada, o útero dela está limpo. Eu abracei a irmã 
Gabriela e saimos louvando o nome de Jesus! Sou grata a Deus 
por mais esta vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus! 

TESTEMUNHO: A Paz do Senhor 
irmãos! Meu nome é Thiago Moura, 
eu congrego aqui na sede em 
Londres e quero contar um pouco 
da minha vida depois que aceitei 
Jesus. Eu aceitei a Jesus numa 
quarta-feira e desde então eu vinha 
pouco à igreja devido ao trabalho 
que eu exerço. Trabalho no 

aeroporto de Londres e as minhas rotas eram complicadas 
para que eu pudesse ir para congregar. Porém, o desejo em 
meu coração falava muito alto e eu comecei a pedir  para 
Deus solucionar este problema, ou que me desse outro 
trabalho ou que trabalhasse de uma forma diferente para 
que eu pudesse congregar.  E Deus abriu uma porta muito 
grande no meu trabalho mesmo. Uma rota especial para as 
pessoas que trabalham lá há mais de 13 anos. - Deus me 
colocou dentro desta rota na qual eu passei a ter folga 
todos os domingos. Com a mudança de horários eu 
comecei também a congregar nos cultos de ensino, às 
quarta-feiras. Deus fez maravilhas! No ano passado Deus 
me presenteou mais uma vez. No dia 28 de julho, fui 
batizado com o Espírito Santo em um culto de domingo. 
Mas o inimigo começou a colocar dúvidas em minha 
cabeça sobre este meu batismo. Mas numa segunda-feira 
eu estava indo para o trabalho e no corredor do aeroporto 
eu orando em Espírito pedi uma confirmação. E Deus 
começou a falar e alegrar meu coração. E quando eu 
comecei a dar aleluias, automaticamente falei em línguas 
estranhas. Deus tem feito maravilhas em minha vida. E eu 
sou feliz por estar na presença do Senhor! 

NEWHAM: Trabalho liderado pelo pastor 
Douglas Faioli e esposa, Irmã Ivani Faioli. 

RUGBY: O pastor Francisco Lindomar é nosso dirigente 
em Rugby com sua esposa, Irmã Antonia Souza 

STOKE NEWINGTON: Estamos na cidade de  Stoke Newignton 
com o pastor Ivo Tonette e sua esposa, Jucilei Tonete. 

LONDON: Nossa sede em Londres com o coordenador no 
Reino Unido, pastor Francis Brito, e esposa, Irmã Quezia. 

MILTON KEYNES: Nosso pastor Jannes 
Santana e esposa,  Irmã Ana Santana. 



	

TERRA FÉRTIL NA CAROLINA DO NORTE RENDE 
BOAS COLHEITAS PARA O REINO DOS CÉUS 

By 
Pr. Gabriel Gibara 
Pastor Auxiliar na North Carolina 
 
A Congregação do Ministério do Belém – EUA, em Charlotte, 
na Carolina do Norte, foi fundada no ano de 2005, com esforço 
e dedicação de crentes fiéis a Deus e ao Seu chamado. Apesar 
de todas as dificuldades inerentes ao avanço da obra, Deus tem 
levantado e usado muitos dos seus servos, ao longo desses 
anos, para cultivar e frutificar esse labor. Quinze anos se 
passaram. Muitas vidas foram salvas, libertas, curadas e 
batizadas no Espírito Santo. Toda honra, glória e louvor a 
Jesus! O trabalho continua. Hoje, colhemos o que outros 
plantaram no passado. Agora, estamos semeando para o futuro, 

fazendo do presente uma oportunidade de servir e atender a necessidade do próximo. Além 
da programação cotidiana da Congregação, com cultos, Escola Bíblica Dominical, Famílias 
Cristãs e Grupos de Cuidado, os Caring Groups, buscamos estabelecer relacionamentos onde 

as pessoas se sintam à vontade para 
desfrutar das benesses de fazer parte 
dessa grande família do Senhor 
Jesus, entendendo que o amor é a 
mais sublime expressão do 
Evangelho de Cristo. Temos sido 
muito abençoados pelo Senhor. Eu e 
minha família agradecemos muito a 
Deus e ao nosso pastor presidente, 
Joel Freire Costa, pela oportunidade 
ímpar de estar servindo ao Senhor 
aqui na linda cidade de Charlotte.  

Pr. Gabriel e Ir. Ivana Gibara 
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DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 
 
As Mulheres de Fé de nossa congregação de Marietta 
realizaram no mês de março, um chá, em comemoração ao 
Dia Internacional das Mulheres. O evento, muito marcado 
pela presença de Deus. Tivemos como tema: “Amada do 
Senhor”. Nas atividades, a ministração da Palavra de Deus e 
também uma palestra sobre os cuidados com a saúde. Ao final 
da programação, uma alma aceitou Jesus com seu único e 
suficiente  Salvador, e outra, em particular, também 
confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. 

CONGREGAÇÃO  MARIETTA, NA GEORGIA, COMEMORA FASE DE 
CRESCIMENTO APÓS INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2018 

 
By Pr. Marco Krebs 
Pastor Auxiliar na Georgia 
 
No ano de 2018, mais precisamente no dia 11 de agosto, o Pastor Joel Freire 
Costa, nos deu posse na congregação de Marietta, no estado da Georgia. Viemos 
da Alemanha onde trabalhamos em Hamburgo. Lá estávamos pouco mais de 4 
anos, coordenando os trabalhos no País. O Senhor nosso Deus, através do nosso 
pastor, nos trouxe para estar trabalhando aqui, junto a minha esposa, irmã 
Luciana Krebs e meus filhos, Laura e Benjamin (foto ao lado). Desde que 
chagamos o Senhor tem nos bençoado grandemente. Um ano após a chegada, 
realizamos o primeiro aniversário da congregação. Tivemos o Seminário de 
Autoridade Espiritual, ministrado pelo pastor Gileade, representando nosso 

pastor e o pastor Gabriel Gibara, ministrando a palavra. Foi uma linda festa com muita alegria pelo primeiro 
ano da igreja. O Senhor nosso Deus tem, durante este tempo, abençoado a Igreja.  Fizemos o primeiro 
batismo onde três adolescentes desceram as águas batismais, 
sendo o pastor Cássio Raffa, o ministrante do batismo. Assim, 
pouco a pouco fomos formando o grupo de crianças e as 
classes da escola dominical. Os obreiros e os músicos foram 
chegando e também os novos convertidos. Logo, nossa igreja 
tem sido ricamente abençoada e com certeza ainda é um início 
de trabalho. Na foto ao lado nosso Culto Juvenil que foi uma 
grande benção. Estamos trabalhando na obra do Senhor para 
cumprir o propósito de ganhar vidas para Jesus. Agradeço ao 
nosso pastor Joel a oportunidade de servir ao Senhor aqui em 
Marietta e peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso 
trabalho.	
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CONHECENDO O RAMADÃ 

O Ramadã é um mês especial para mais de um bilhão 
de muçulmanos por todo o mundo. É um período 
para reflexão, devoção a Alá, e auto-controle. Do 
nascer do sol ao ocaso, cada dia, por 30 dias eles se 
abstém de comida, bebida, fumo e sexo. A tradição 
também ordena abstenção de calúnias e fofocas, de 
usar perfume e até mesmo de ficar irritado ou olhar 
para alguma coisa que seja ilegal. O nome Ramadã é 
derivado do vocábulo de origem árabe “ramida ou 
ar-ramad”, que denota um calor causticante, aridez, 
especialmente, no solo. Da mesma raiz vem 
“ramdaa”, que siginfica “areia cozida pelo sol”.  
O jejum voluntário é uma recomendação feita a todo 
muçulmano, mas durante o Ramadã torna-se uma 
obrigação. Como o quarto pilar da fé, o Ramadã é 
provavelmente a mais amplamente praticada de todas 
as formas muçulmanas de adoração. Todos os 
muçulmanos que sejam saudáveis e já alcançaram a 
puberdade são obrigados a jejuar. Para cada dia 
negligenciado, ou não observado devido à doença, 
viagem, gravidez ou ciclo menstrual, o muçulmano é 
obrigado a compensar, seja fazendo um outro dia, ou 
alimentando os pobres. Os velhos que estejam fracos 
ou doentes, ou aqueles portadores de doença natural, 
não são obrigados ao jejum. 

MÊS SAGRADO DE JEJUM EM  
TEMPOS DE CORONAVÍRUS 

 
A pandemia do coronavírus tem se mostrado uma 
verdadeira provação para os fiéis muçulmanos em todo o 
mundo. Três de seus cinco pilares da fé são diretamente 
afetados pela epidemia: com as medidas restritivas impostas 
em muitos países, as mesquitas permanecem fechadas para 
a oração obrigatória. A tradicional peregrinação a Meca 
atualmente esta fora de questão, já que a Arábia Saudita 
fechou o local sagrado. Agora, o Ramadã está em jogo. 
Em 2020, o mês sagrado de jejum islâmico começou em 24 
de abril e vai até 24 de maio. Durante este período, os 
muçulmanos só podem comer e beber à noite. Essa tradição 
já era seguida pelo profeta Maomé. Diante da rápida 
disseminação do coronavírus, no entanto, um Ramadã 
“normal” parece quase impossível. O jejum diário pode 
favorecer a epidemia de Covid-19, pois esse esforço físico 
pode propiciar doenças. O jejum islâmico, no entanto, só 
deve ser realizado se não colocar a saúde em risco. Outro 
fator de risco, em tempos de coronavírus, é a reunião 
comunitária para o desjejum à noite, o chamado “iftar”. No 
fim do dia, famílias e amigos se reúnem para jantar e orar. 
Com o distanciamento social em vigor, essas reuniões são 
obviamente problemáticas. 

NO REINO UNIDO, REDE DE RELACIONAMENTO 
MOTIVA E MOBILIZA CRISTÃOS À ALCANÇAR 

MUÇULMANOS 
 

Um novo fenômeno que junta tanto agências e igrejas, provou ser 
um catalisador para união e oração. Esta rede de relacionamento 
baseado na oração é chamada de “Mahabba” (“amor” em árabe) e 
tem florescido ao longo dos últimos anos, principalmente por conta 
da oportunidade sem precedentes no Reino Unido. Sua ênfase é 
motivar e mobilizar cristãos “comuns” em vez de simplesmente 
“especialistas” para alcançar seus vizinhos muçulmanos. Todas as 

principais agências missionárias que trabalham com muçulmanos já fazem agora parte desta rede relacional. Muitos 
cristãos focaram nos efeitos da “islamização” e da “igreja perseguida”, respondendo com medo e alienando-se das 
interações cara-a-cara com seus vizinhos muçulmanos. Esta nova rede está ajudando milhares de pessoas a “encarar os 
fatos e não fomentar a fobia, mas encontrar amigos”; e isto, frequentemente, leva a não somente muçulmanos virem a 
Cristo, mas também melhor coesão social através de atividades conjuntas nas cidades com a forte presença 
muçulmana. Isto é muito mais do que um exercício entre crenças diferentes – isto tem levado até agora a um número 
crescente de muçulmanos vindo à fé em Jesus Cristo e sendo discipulados. 


