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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Chegamos no mês de maio e neste mês temos alguns dias marcantes dentro do calendário, 
os quais podemos citar - Dia das Mães, amplamente difundido a nivel mundial, temos o Dia 
de Pentecoste e um especial aqui nos Estados Unidos, chamado Memorial Day, no último 
dia do mês de maio, em homenagem aos homens e mulheres que morreram enquanto 
serviam nas forças armadas dos Estados Unidos. 
Todos com sua devida importância, mas o melhor mesmo deste mês de maio é que todos os dias  você terá a oportunidade de 
orar  e jejuar, como já temos feito desde o início, especialmente pelo Reino Unido. A Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País 
de Gales que compõem o Reino Unido, precisam de nossas orações. 
O Reino Unido com certeza é um lugar de muitas bençãos de Deus. As nações que compõem o Reino Unido são prósperas e 
são regidas pela Rainha Elizabeth, considerada mãe dos filhos do Reino Unido, mas o Pai do Reino Unido é o Senhor Nosso 
Deus. O Senhor que deu seu Filho Jesus Cristo para salvar o povo destas nações.  
O pastor Francis, apesar de todas as adversidades, tem feito um trabalho extraordinário para glorificar o nome do Senhor Jesus 
junto aos obreiros do Ministério do Belém, no Reino Unido.  
Nesta ediçāo teremos a oportunidade de ver o que Deus está fazendo naquelas nações. Temos acompanhado os problemas 
que foram gerados, principalmente nas igrejas, com o advento do Covid-19, mas o povo de Deus tem tido muito mais motivos 
para agradecer do que para reclamar. Dificuldades existiram ou em alguns lugares ainda existem, sim! Mas para o nosso Deus, 
onde há problema Ele dá a solução, onde há trevas, Ele é a luz, onde há desânimo, Ele é o renovo, onde há desespero, Ele é a 
esperança - Ele é o Eu Sou, e não importa as circunstância. Por tudo isso e mais um pouco, as nossas igrejas tem nos trazido 
testemunhos que nos atestam, sem surpresas, que o nosso Deus continua o mesmo. Ele está operando milagres, salvando 
vidas, curando, resgatando, batizando com o Espírito Santo e usando os meios e as estratégias que aos olhos humanos era 
inimaginável.  Irmãos, “Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Rm 8:39. A nossa 
Fé é nAquele que vive e reina para sempre, em tempo e fora do tempo de pandemia - Ele é bom em qualquer momento! 
Estivemos nos últimos meses visitando algumas das nossas congregações aqui nos Estados Unidos, ainda dentro dos limites e 
cuidados estabelecidos pelo Governo, como foram os casos de Marietta, na Georgia e Charlotte, na Carolina do Norte – estas 
são destaques neste boletim, entre outras. O que podemos afirmar é que a Igreja do Senhor Jesus continua crescendo para 

honra e glória do Seu nome. 
Portanto, a hora de pregar a palavra e evangelizar o seu povo nunca foi tão iminente. Jesus está 

voltando! Continuo pensando nas pessoas que estão no mundo sem conhecer a Cristo e quero 
que você pense comigo sobre isso também. Eles não conhecem a Palavra e por isso o 
desespero com atual situação pela qual vive o mundo. Mas, você sabe, carregamos algo dentro 
de nós que necessita ser compartilhado. A Palavra de Deus! O Evangelho é o medicamento 
que o mundo precisa, o passaporte para o Céu na Terra, e a Vida Eterna com Cristo. 
Evangelizar, Cuidar, a Responsabilidade é Minha! 
 
Pastor Joel Freire Costa 
Senior Pastor 
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By Pr. Francis Brito 
Coordenador em UK 
 
A Paz do Senhor meus queridos irmãos do Ministério do Belém a partir dos Estados 
Unidos da América, e por onde ele se estende! 
É muito bom contarmos com a intercessão dos nossos queridos irmãos durante este 
mês de maio. Nós precisamos muito das vossas orações! Estamos felizes em poder 
falar com os irmãos, através deste canal, sobre a obra do Senhor no Reino Unido. 
Estamos ainda em lockdown, mas segundo as perspectivas do governo, em um 
momento de flexibilização das regras estabelecidas. Nossa esperança, para que não 
experimentemos um quarto lockdown, está no nosso Senhor Jesus Cristo. 
Já faz mais de um ano que esta pandemia global tem afetado e mudado, de certa forma, 
definitivamente a nossa maneira de viver sobre 

Terra. Algumas de nossas congregaçōes, desde março do ano passado, continuam com 
suas portas fechadas e não há solução, porque tudo está bloqueado. Não há como 
alugarmos um novo local. Deixa eu lhe dizer coisa: A Igreja nunca esteve tão operante 
como neste tempo de pandemia. O Senhor já havia nos preparado para este tempo de 
lockdown. Todas as nossas atividades foram transferidas para a plataforma digital. E 
sabe o que aconteceu? Jesus continuou salvando muitas vidas e operando coisas 
fantásticas. Nas fotos publicadas nesta edição, dos trabalhos, os irmãos poderão 
conferir as maravilhas que o Senhor tem feito. Começando no norte onde está Leeds, 
com o pastor Paulo, descendo para Rugby, pastor Ivalcir, Leicester com o pastor Eli, também Milton Keynes onde está o 
pastor Jannes. Dentro de Londres temos as congregações de Stoke Newington, pastor Ivo e em Newham com o pastor 
Wanderson. Indo para o oeste do Reino Unido, no País de Gales, temos a congregação de Cardiff com o pastor Thiago e 
recentemente, durante este período de pandemia, nós abrimos a congregação de Bristol através da família do irmão Mauro 
e coordenação também do pastor Thiago. Esta congregação funciona totalmente online. Nós temos também as 
congregações de High Wycombe, Liverpool e  Leicester, trabalhos que começaram durante a pandemia e que continuam 
ministrando, via online. 
Orem para que logo estas regras de flexibilização sejam cada vez mais 
amenizadas e que possamos encontrar uma casa onde o povo de Deus 
possa se reunir. Como eu disse, a Igreja do Senhor não parou de crescer.  
O Senhor abencoou muito a nossa igreja aqui em LONDRES. Por causa 
das regras do lockdown pudemos manter os nossos cultos presenciais, 
mas com distanciamento social. De lá para cá, ou seja, desde setembro 
do ano passado, nunca mais a igreja se fechou.  Com a regra do 

distanciamento 
tivemos, inicialmente, que fazer vários cultos aos domingos. Hoje 
estamos realizando dois cultos aos domingo. Detalhe: Se quisermos 
reunir a igreja em um só culto neste momento, não conseguiríamos 
porque o Senhor tem salvado e reconciliado muitas vidas, outras tem 
recebido Jesus como Senhor da sua vida pela primeira vez. Jesus 
continua salvando, curando, e batizando com o Espírito Santo. A igreja 
do Senhor esta 
trabalhando e 
crescendo na área da 

assistência social, diversas cestas básicas foram distribuidas, o Caring 
Group foi uma ferramenta de Deus para que acompanhássemos a vida 
de nossos irmãos e estivéssemos perto para socorrê-los quando 
necessário. A Escola Dominical, o Bible College, as Reuniões de 
Obreiros, os Seminários da Liderança, todos, foram realizados online e 
o Senhor operando grandes coisas, também nestas circunstâncias. 
Obrigado por sua oração! Continue orando por nós todo o tempo e 
ofertando para a obra missionária. Continue entendendo que nesse tempo a igreja vai superar esta dificuldade que nós 
estamos vivendo.A igreja vai avançar, a igreja vai crescer no nome de Jesus. Obrigado por sua intercessão! 

REINO UNIDO: “DEUS JÁ HAVIA NOS PREPARADO PARA ESTE TEMPO DE LOCKDOWN”   

Pr.	Francis	Brito	e	Ir.	Quézia	Brito	



	

	
	
Mesmo com todas as dificuldades causadas pela pandemia e inúmeras vezes citadas aqui, Deus tem dado 
recursos, em todos os sentidos, para que a Sua obra supere este momento e cresça no campo missionário. No 

caso do Reino Unido não tem sido diferente. A seguir, registro de alguns destes trabalhos que tem, cada vez mais, se 
fortalecido e capacitado para usar as ferramentas disponibilizadas pelo Senhor para ganhar almas para Jesus. 

JESUS SALVA, CURA E BATIZA COM O ESPÍRITO SANTO EM CULTOS ONLINE 

 IGREJAS NO REINO UNIDO VIVEM MOMENTO DE SUPERAÇÃO E CRESCIMENTO  

BRISTOL E CARDIFF: 
 Pastor Thiago Viana com sua 
esposa,  Irmã Sthenia Viana. 

TESTEMUNHO: A  Paz 
do Senhor Irmãos! Meu 
nome é Cristina Vianna, 
eu faço parte da Igreja 
de Bristol, aceitei Jesus 
na minha vida, sou 
muito abençoada e fui 

curada de um cancer. Amém! 

HIGH WYCOMBE:   
Pastor Wesley Alves e 

esposa, Irmã Lilian Correia. 

LEEDS-BRADFORD: Pastor Paulo Vicentini e esposa Irmã Maria do Carmo Vicentini. 

A	 Paz	 do	 Senhor	
para	 todos	 os	
irmãos!	Meu	nome	é	
Andréa,	eu	congrego	
aqui	 na	 Igreja	 de	
Cardiff,	 com	 o	
pastor	Thiago	Viana	
e	 a	 irmã	 Stenia.	

Quero	 comunicar	 para	 os	 irmãos	
que	 estou	 muito	 feliz	 porque	 	 no	
último	sábado,	nós	tivemos	o	nosso	
culto	online	e	eu	fui	batizada	com	o	
Espírito	 Santo	 e	 agora	 eu	 falo	 em	
línguas.	 Estou	 muito	 feliz	 e	 quero	
dizer	para	vocês	que	não	parem	de	
buscar,	não	desistam	porque	Deus	é	
fiel!	 Ele	 trabalha	 em	 nosso	 favor.	
Quero	 dizer	 para	 aos	 irmãos	 que	
Deus	 é	 o	mesmo	 no	 culto	 online	 e	
no	culto	presencial.	Amém!	

Olá	a	 todos.	
Paz	 do	

Senhor!	
Meu	 nome	
é	 Lucas,	 eu	
congrego	

na	 igreja	 de	 High	 Wycombe,	
dirigida	 pelo	 pastor	 Wesley	
Sales.	 Nesta	 época	 de	
pandemia	 eu	 aceitei	 a	 Jesus	 e	
essa	 foi	 a	 melhor	 decisão	 da	
minha	 vida.	 Há	 algum	 tempo	
que	eu	participava	dos	cultos	e	
toda	a	vez,	ao	fim	da	pregação,	
o	pastor	perguntava	se	alguém	
queria	 aceitar	 a	 Jesus	 eu	
sempre	me	sentia	como	sendo	
chamado	 para	 ir,	 até	 que	 um	
dia	 eu	 decidi	 e	 foi	 a	 melhor	
decisão	da	minha	vida.	

Meu	 nome	 é	 Marta,	 sou	 membro	 da	
Igreja	 AD-Belém	 em	 Rugby.	 Venho	
aqui	dar	um	breve	testemunho	sobre	
a	 vida	 da	 minha	 filha.	 Ela	 estava	
grávida	 de	 três	 meses	 e	 foi	 fazer	
consultas	 de	 rotina	 e	 os	 médicos	
constataram	que	o	bebê	 tinha	o	risco	

de	 ter	 Síndrome	 de	 Down	 e	 propuseram	 a	 ela	 para	
fazer	 um	 teste.	 Ela	 inicialmente	 disse	 que	 sim,	 veio	
para	 casa	 e	 foi	 pesquisar	 quais	 eram	 os	 riscos	 de	
fazer	o	 teste.	Ela	disse:	Eu	não	quero	perder	o	bebê.	
Eu	não	quero	fazer	aborto.	Eu	não	quero	tirar	o	bebê.	
Venha	do	jeito	que	vier,	o	que	Deus	me	der	eu	vou	ter.	
Nós	pedimos	orações	na	 igreja	 e	 todos	ororam.	Para	
honra	e	glória	do	Senhor	Jesus	a	menina	nasceu.	Ela	é	
saudável,	 não	 tem	problema	 de	 saúde	 nenhum.	 Não	
tem	 indício	 nenhum	 de	 Síndrome	 de	 Down.	 Os	
médicos	ficaram	de	boca	aberta,	mas	a	verdade	é	que	
nosso	Deus	opera	milagres.	Ele	sabe	todas	as	 coisas.	
Toda	honra	e	toda	a	glória	seja	dada	ao	nosso	Deus.		

TESTEMUNHOS: 



	

LEICESTER: 
 Pastor Eli Raizel com a esposa, Irmã Sirley Raizel.  

LIVERPOOL: 
 Pastor Adevalter Freitas e esposa, Irmã Mariele Freitas.  

MILTON KEYNES:  
Pastor Jannes Santana e esposa, Irmã Ana Paula Santana. 

NEWHAM:   
Pastor Wanderson de Paula e esposa, Irmã Kesia de Paula. 

RUGBY:  
Pastor Ivalcir Machado e esposa, Irmã Mirian Machado. 

IGREJAS NA INGLATERRA SUPERAM FASE MAIS DIFÍCIL DA PANDEMIA  

STOKE NEWINGTON:  
Pastor Ivo Tonette e esposa, Irmã Jucilei M. Tonette. 



	

CONGREGAÇÃO EM MARIETTA, NA GEORGIA, COMPLETA 3 ANOS COM BATISMO DE JOVENS 
Festa teve 4 jovens batizandos e contou ainda  com a presença do pastor Presidente Joel Freire Costa 

 
By Pr. Marco Krebs 
Líder em Marietta,GA 
 
Queridos irmãos a paz do Senhor Jesus! 
Estamos aqui na cidade de Marietta, no estado da Geórgia, com minha 
família, esposa irmã Luciana e meus filhos, Laura e Benjamin. 
Completamos recentemente três anos neste trabalho o qual queremos muito 
agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso pastor Joel Freire Costa e 
toda diretoria de nosso distinto Ministério, pela confiança depositada em 
nossa família para estar auxiliando nesta congregação, durante todo este 
tempo. 
Jesus tem nos abençoado de uma forma especial nestes anos, principalmente 

em 2020, ano em que a pandemia foi mais forte no Estado da Geórgia. Na ocasião, 90% de nossos irmãos tiveram 
COVID-19. Realizamos por mais de três meses, cultos apenas online com dez pessoas na Igreja. A Santa Ceia  foi 
realizada no formato drive-thru, no estacionamento da igreja.   
Apesar de todas as dificuldades que houveram durante este ano, o nosso 
Deus guardou a todos. Nossos irmãos se recuperam, estão saudáveis e 
alguns tiveram experiências extraordinárias com Deus durante o período 
em que estiveram hospitalizados. Além disso, alguns irmãos tiveram 
familiares no Brasil, que foram curados através do empenho da 
congregação em oração,   
Desde agosto do ano passado estamos cultuando no Templo com todos os 
cuidados sanitários estabelecidos pelas autoridades locais. Jesus tem 
curado, libertado, renovado os crentes e muitas famílias tem chegado à 
nossa igreja, muitos deles obreiros e músicos. 
Neste ano de 2021, realizamos um lindo batismo nas águas com quatro 
jovens descendo às águas batismais. Tivemos a honra e o privilégio de contar com a presença do nosso presidente, pastor 
Joel Freire Costa, que nos ministrou uma poderosa palavra, e sua esposa irmã Mabel Costa. Além disso realizamos dois 
seminários, seguindo a agenda do nosso Ministério. 
Agradeçemos a todos que, neste mês de maio, estarão em oração também pela nossa família e nossa congregação em 
Marietta. Que o Senhor possa abençoar a todos no nome Santo e Glorioso de Jesus! 
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FESTA PELOS 16 ANOS DE NOSSA IGREJA EM CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE 
O tema do evento: “Que Te darei pelos teus benefícios.” Salmos 116:12 

 
By Pr. Gabriel Gibara 
Líder em Charlotte, NC 
 
Desde o ano passado, o mundo tem vivido tempos ainda mais difíceis por causa da pandemia 
do Covid-19. Um pequeno vírus, invisível aos olhos humanos, tem feito as nações se curvarem 
diante de um grande desafio. Além da área da saúde, onde muitos têm adoecido e até perdido 
suas vidas, crises econômicas e sociais foram agravadas.  
A situação não foi diferente aqui em Charlotte, na Carolina do Norte. Muitas restrições nos 
foram impostas, impedindo, por um tempo, a reunião presencial em congregação. Isso levou à 
suspensão de várias atividades corriqueiras. Celebrações foram canceladas e até Batismo nas 
Águas foi adiado. Atualmente, apesar de ainda sofrermos uma série de limitações, temos o 

privilégio e a liberdade de prestarmos, juntos, cultos ao Senhor. 
Assim, mesmo com um quadro desfavorável, temos sempre razões 
para agradecer. Não apenas pelas vacinas que têm surgido, trazendo 
novos horizontes à vista, mas porque, independentemente das 
circunstâncias, servimos a um Deus que cumpre Suas promessas. 
Sabemos que, não importa o que aconteça, o Senhor Jesus sempre 
estará conosco cooperando até o fim dos tempos. 
Com um sentimento de profunda gratidão, no mês de março deste 

ano, celebramos o 16o Aniversário da Congregação do Ministério do Belém em Charlotte. O 
nosso tema expressou a pergunta que tem inundado os nossos corações: “Que Te darei pelos 
teus benefícios” (Salmos 116:12). Através de uma 
ministração poderosa, o Espírito Santo usou a vida do 
nosso pastor Joel Freire Costa para nos dar a resposta. 
Foi um tempo de muita alegria e presença de Deus, 
principalmente pelos oito queridos irmãos e irmãs que 
foram batizados nas águas e pela sublime comunhão 
vivenciada à mesa da Santa Ceia do Senhor.  
Assim, agradecemos a Deus, ao nosso pastor Joel Freire 
Costa e sua esposa, irmã Mabel Costa, por todo amor e 

cuidado que temos recebido ao longo desses dezesseis anos, reconhecendo e agradecendo o esforço e dedicação de todos 
que têm semeado para essa obra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus! 

 

By Pr. Ulises Infante 
Líder Lingua Hispana Charlotte, NC 
 
Deus abençoe todos os meus irmãos 
da Assembleia de Deus Ministério 
Belém nos Estados Unidos e também 
os irmãos de língua hispânica. 
Estamos localizados na cidade de 
Charlotte, Carolina do Norte, onde, 

sob a coordenação do nosso pastor presidente Joel Freire Costa, pastoreamos 
uma igreja hispânica, eu, pastor Ulises Infante e minha esposa, irmã Márcia de 
Souza Infante, sob a liderança de nosso pastor que apoia e dirige este trabalho 
para alcançar as vidas das nações de língua espanhola. Temos irmãos chilenos, 
peruanos, salvadorenhos, hondurenhos, nicaraguenses e mexicanos. 
Pretendemos conquistar os cubanos, colombianos e muitos latinos. Que Deus e o 
Espírito Santo continue a ajudá-los neste tempo de pandemia. Nosso Deus é 
Deus dos milagres e todos estarão bem para glorificar Seu Santo Nome. 
Agradecemos a todos os companheiros pastores e principalmente ao nosso 
Secretário de Missões do nosso Ministério pelo apoio. Que Deus os abençoe! 

AINDA EM CHARLOTTE:  IGREJA EM ESPANHOL ALCANÇA VIDAS DE VÁRIAS NAÇÕES 

Pr. Gabriel e Ir. Ivana Gibara 
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By Pb. Marcelo Najah Fakhouri 

A Paz do Senhor Jesus, filho de Deus e Querida Igreja!  

Mais uma vez diante de vós para trazer um conteúdo sobre a defesa de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. 
Temos de um lado, nossos amigos muçulmanos que não entendem e não aceitam o plano de Salvação de Deus para o 
homem, através de seu Filho Jesus e, afirmam, conforme diz o Alcorão, que a virgem Maria não deu à luz ao nosso 
Senhor Jesus em uma manjedoura, mas debaixo de uma palmeira (tamareira). Veja o texto abaixo, extraído do 
Alcorão: 
 

SURAT 19: 22-34: 
22. E quando concebeu, retirou-se, com um rebento a um lugar afastado .  
23. As dores do parto a constrangeram a refugiar-se junto a uma palmeira ( tamareira). Disse:- Oxalá eu tivesse morrido antes disto, ficando 
completamente esquecida .  
24. Porém, chamou-a uma voz, junto a ela: -Não te atormentes, porque teu Senhor fez correr um riacho a teus pés!  
25. E sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas.  
26. Come, pois, bebe e consola-te; e se vires algum humano, faze-o saber que fizeste um voto de jejum ao Clemente, e que hoje não 
poderás falar com pessoa alguma.  
27. Regressou ao seu povo levando-o (o filho) nos braços. E lhes disseram:- Ó Maria, eis que fizeste algo extraordinário!  
28. Ó irmão de Aarão, teu pai jamais foi um homem do mal, nem tua mãe uma (mulher) sem castidade!  
29. Então ela lhes indicou que interrogassem o menino. Disseram:- Como falaremos a uma criança que ainda está no berço?  
30. Ele(Jesus) lhes disse:- Sou o servo de Allah, o Qual me concedeu o Livro (Torah e Engiil) e me designou como profeta.  
31. Fez-me abençoado, onde quer que eu esteja, e me encomendou a oração e (a paga do) zakat enquanto eu viver.  
32. E me fez piedoso para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde.  
33. A paz está comigo, desde o dia em que nasci; estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado .  
34. Este é Jesus, filho de Maria; é a pura verdade, da qual duvidaram . 
 
Por outro lado, estamos nós buscando evangelizá-los, com a verdade. 
Assim, gostaríamos de mostrar neste texto, o quanto nosso Deus e Pai, foi criterioso e sábio, ao conduzir seu Filho Jesus Cristo, desde seu 
nascimento até sua crucificação, fazendo com que tanto as profecias anteriormente reveladas aos profetas por seu Santo Espírito, quanto o 
seu Plano de Salvação para o homem, se cumprissem. E mais uma vez com total exatidão. 
Aqueles, os quais evangelizamos, precisam enxergar em nós, total entendimento e convicção daquilo que lhes expomos. 
Assim vamos relembrar o nascimento de Jesus, mencionando verdades dentro dos acontecimentos. 
Como já temos estudado, sabemos que há um consenso entre nós cristãos e nossos amigos muçulmanos quanto a concepção e ao 
nascimento virginal de Jesus Cristo, sendo Maria, avisada pelo anjo Gabriel e concebida através do Espírito Santo de Deus. 
Todos nós já sabemos que, devido a um decreto do Imperador, José e Maria precisaram viajar até Belém, para fazerem o alistamento. 
Maria estava grávida e quase nos dias do bebê nascer. Uma viagem longa e 
extremamente cansativa. 
De Nazaré até Belém foram quase 160 quilômetros a pé, e em cima de um jumento. 
Claro que eles não estavam entendendo nada, mas era plano de Deus.  
Chegando lá na cidade, ninguém quis lhes dar abrigo. Todas as estalagens estavam 
cheias e ainda havia a possibilidade de Maria entrar em trabalho de parto. Iria 
sangrar e seria considerada imunda por sete dias,  segundo a lei, contaminando 
todos os da casa ou estalagem onde estivesse. Qual hospedeiro se arriscaria a lhes 
dar guarida? Então era mais fácil dizer-lhes que não havia lugar. 
 
LEVÍTICO 12:1e2: “Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de 
Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda sete dias, assim como nos dias da separação da sua 
enfermidade,  será imunda.”  
 
Assim era comum, que as mulheres em trabalho de parto, ficassem afastadas do resto da família por alguns dias. 
Portanto, teriam que se dirigir realmente para fora da cidade,  na sua área rural (Efratah) distante cerca de 1,5 quilômetro do centro da 
cidade de Belém. 
	


