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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Bem-vindos ao mês Março e à nossa edição do Boletim de Missões.  Neste mês 
estaremos orando especialmente pelo Haiti e pela Agenda Islâmica. 
O Haiti tem passado por momentos muito difíceis e nós temos pedido sempre 
orações por esta nação. O Haiti, neste momento, está vivendo uma comoção social enorme e também, um momento de 
grande dificuldade política. As nossas orações tem alcançado aquele país e eu sei que Deus tem abencçoado o povo 
haitiano. Em toda esta pandemia do corona vírus, a impressão que temos é que Deus colocou um guarda-chuva sobre 
aquele país. Deus livrou o Haiti de uma grande pandemia, O Senhor está fazendo uma grande obra no Haiti, com toda 
certeza. O nosso inimigo está desesperado porque Deus está fazendo algo especial ali. Sabe quem tem tem ajudado o 
Haiti? A sua oração, o seu jejum, a sua contribuição tem ajudado o pastor Gilber, na cidade de Camp-Perrin e o pastor 
Genois, em Jérémie, onde os nossos irmãos tem realizado uma obra gloriosa para Deus - o desafio das nossas escolas, 
que apesar da pandemia estão sendo construidas. 
E Deus tem outro desafio para o nosso coração, o Mundo Islâmico. Muitas pessoas no mundo inteiro são antagônicas aos 
islâmicos em virtude de tantos atos terroristas, mas nós amamos os islâmicos. Nós queremos que os islâmicos conheçam 
o amor de Deus através da nossa vida. Não, nós não somos contra o islâmismo! Nós somos a favor que eles recebam a 
Cristo como único e suficiente Salvador. Afinal de contas o Alcorão fala muito a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus 
Cristo. Fala de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo por várias vêzes e nós precisamos também conhecer o islamismo 
para que possamos entender como eles enxergam a vida, qual é a sua cosmovisão e como podemos ser amigos deles, 
amar os seus corações e alcançá-los para Cristo, em nome de Jesus. 
Nesta edição do nosso Boletim Informativo de Missões, há um material farto sobre as bençãos que o Senhor tem nos dado 
através do trabalho missionário que estamos realizando no Haiti e também em nossas congregações no Estado da Flórida. 
Interessante que, vendo as bençãos do Senhor, em todos os lugares por onde andamos e em todos os trabalhos 
missionários pelo mundo que, pela permissão do nosso Deus estamos realizando, me veio a mente o estudo que 
ministramos em nossa igreja com o títuto: “Quando Deus não faz sentido”. Com tudo isso que Ele tem feito me responda: 

Deus precisa provar alguma coisa para nós?  O nosso Deus é, o nosso Deus cumpre, o nosso 
Deus faz todo o sentido em nossas vidas.  
Que possamos, cada vêz mais, estar cumprindo verdadeiramente o IDE de Jesus, fazendo 
discípulos, com os propósitos dEle em nossas vidas. 
 
“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus…” Efésios 2:10 
 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
Pastor Joel Freire Costa 
Senior Pastor 



	

 
   

   
By Pastor Marco Germano 
Coordenador no Haiti 
 
A paz do Senhor meus amados irmãos!  
Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem realizado no Haiti. Ainda que este país 
tenha sofrido grandes catástrofes naturais, crises econômicas, sociais, políticas e agora a 
crise da pandemia do Covid 19 que assola o mundo. 
Conhecemos um pouco mais de perto a situação da saúde no Haiti, onde o atual 
governo do país, tem retirado o financiamento de setores como a saúde, privatizando-o 
quase por completo, deixando um sistema sanitário praticamente inexistente e com 
apenas 624 leitos, 64 respiradores e 911 médicos para quase 12 milhões de habitantes. 
Além disso, o Haiti é um país que não possui insumos hospitalares suficientes para 

enfrentar esta pandemia, principalmente no nível de contaminação que está sendo registrado. 
A grande notícia é que o Haiti, mesmo com o mundo sendo devastado pelo coronavirus, tem sido 
guardado por Deus de uma maneira toda especial. Em meio ao caos, a igreja Assembleia de Deus 
do Ministério do Belém no Haiti, tem triunfado em tempos de crise, pois o Senhor Jesus tem 
cuidado da sua igreja. A seara é grande naquele país, poucos os ceifeiros, mas Deus é fiel em tudo. 

A obra do nosso Senhor Jesus Cristo continua avançando nas cidades 
de Jérémie, Camp-Perrin e Les Cayes onde demos início na fase de 
implantação de uma nova igreja na cidade.  
Meus queridos irmãos, a missão Cristã é a única razão de estarmos na 
Terra, cada cristão é um agente de missões ordenado por Deus, quer 
seja orando, contribuindo ou indo ganhar os perdidos. No Haiti não 
tem sido diferente, Jesus está alcançando os perdidos, temos um 
grande número de novos convertidos que estão se preparando para 
serem batizados. As construções que haviam sido paradas devido à pandemia, aos poucos 
estão sendo retomadas e estamos entrando agora na fase de acabamento.  
É com muita alegria também, que estamos vendo o desenvolvimento da nossa escola, a BCA 
(Bethlehem Christian Academy), atualmente com 210 alunos ativos e que estão divididos em 
várias classes e níveis variados. Ali temos também, realizado cursos profissionalizantes tais 
como: pedreiro, encanador, eletricistas e costureiras. Nesta escola, 
todos os dias, antes de irem para as classes, a diretora, professoras e 

alunos realizam um devocional onde eles oram, louvam ao Senhor e recebem Palavra de Deus. 
Este é um breve relato daquilo que o Senhor nosso Deus está realizando no Haiti. Gostaríamos de 
agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente Joel Feire Costa pelo apoio 
missionário que tem dado ao Haiti, ao nosso secretário de missões pastor Cláudio Pereira, assim 
como também nossos companheiros de ministério e a igreja pelas orações e pelas contribuições 
missionárias. Que Senhor Jesus Cristo venha recompensá-los com bênçãos espirituais. 
 
“Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.”  I Co 15:57  
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LEYS CAYES: Na cidade de Les Cayes, no bairro Salómon, tivemos mais uma prova do poder de transformação do 
nosso Salvador Jesus Cristo. Aos poucos, uma estrutura simples e precária existente em um terreno que foi doado à nossa 
igreja, foi sendo transformada, de um lugar triste para lugar feliz, de lugar abandonado para lugar avivado e de lugar de 
desprezo para lugar de Adoração. O pastor Louis Vivi, com sua família, já estão neste lugar levando a Palavra de Deus. 

Assim tem sido o nosso dia a dia no Haiti. Sem cessar e sem perder o 
foco naquilo que o Senhor Jesus nos imcumbiu de fazer pelas almas 
perdidas daquele país. Um povo sofrido, que além da carência de 
recursos materiais ainda tem a situação agravada pelos eventos da 
natureza, como terremotos e furacões. Um povo que clama por ajuda 
humanitária sim, mas que também precisa de nossa ajuda para 
conhecer a Palavra do nosso Senhor e ganhar a salvação. A seguir 
apresentamos um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados no 
Haiti, especificamente nas cidades de Jérémie, Camp-Perrin e mais 

recentemente, na cidade de Les Cayes. Orem, jejuem e continuem contribuindo com esta obra missionária, no Haiti. 

ORANDO, EVANGELIZANDO, ENSINANDO E CUIDANDO DO POVO HAITIANO 

JÉRÉMIE: Os nossos trabalhos na cidade de Jérémie são liderados pelo pastor Genois Auguste 
e sua esposa irmã Blandine Monrose. Uma nova igreja está sendo construída naquela cidade. As 
obras, devido à pandemia estiveram estagnadas por um período, mas já foram reiniciadas. Em 
breve estaremos realizando o primeiro culto neste novo local, para honra e glória do Senhor! 
Apesar das dificuldades, mesmo com instalações 
provisórias, muitas vidas tem sido salvas. Centenas 
de crianças e jovens são atendidos para receber o 
ensino da Palavra de	 Deus,	 além	 da	 alimentação,	
que	em	muitos	casos,	tem	sido	a	primeira	e	única	
do	 dia,	 devido	 à	 situação	 financeira	 pela	 qual	
passa	o	país	e	conequentemente,	as	famílias. 

CAMP-PERRIN:  O pastor Noerand Hubert e sua 
esposa Thelusma Rose Nadely estão à frente dos 
trabalhos na cidade de Camp-Perrin. A igreja, 
totalmente reconstruída, que fora destruída pelo 
terremoto ocorrido em 2016, já realiza os cultos nas 
novas instalações desde o ano passado. Em Camp-
Perrin, assim como em Jérémie, um grande número 
de vidas tem aceitado a Jesus como Salvador. 
Nossa escola, naquela localidade, que ministra cursos para vários níveis, indo desde crianças até 
jovens, tem ensinado o Evangelho genuíno de Jesus Cristo para esta nova geração. Durante o 
período de permanência dos alunos na escola, também são servidas refeições. 

Os	alunos	da	Bethlehen	Christian	Academy	recebem	alimentos	na	escola	no	Haiti	 Jovens	e	adolescentes	tem	a	oportundiade	de	aprender	uma	profissão	



 	

Neste mês, além do Haiti, também estamos dedicando um tempo especial em nossas orações à Agenda Islâmica. Temos trazido a vocé 
leitor, em todas as nossas edições, atravéz da coluna “Alcançando os Muçulmanos, informações sobre a orgiem, as práticas, os credos 
e também muitos esclarecimentos sobre o Islamismo, a religião muçulmana. O principal objetivo é que, com este conhecimento, você 
possa levar a verdade a este povo e os alcance para  o nosso Senhor Jesus Cristo. A seguir, um texto exclusivo sobre a 
realidade do Islamisno no Haiti                    

                     O ISLÃ NO HAITI 
 

A Paz do Senhor Jesus! 
 
O Islã no Haiti consiste em uma pequena minoria de muçulmanos formando menos de 1% da 
população total, composta por locais e imigrantes estrangeiros. Várias mesquitas e organizações 
islâmicas estão presentes no país. O Islã foi introduzido durante o período do comércio de escravos 
(começando no século 16), mas as crenças religiosas ortodoxas diminuíram no Haiti nos anos que se 
seguiram. Foi então reintroduzido por imigrantes marroquinos e está presente desde então. Os 

muçulmanos podem praticar sua religião livremente e estudos islâmicos estão disponíveis. 
 
Algumas das organizações islâmicas no Haiti são: a Mesquita Bilal e o Centro Islâmico em Cap-Haïtien, que oferece programas 
de estudos islâmicos e orações diárias. Outras organizações notáveis incluem a mesquita Masjid Shaheed Haiti Miragoâne em 
Miragoâne e o Centre Spirituel Allah ou Akbar em Port-au-Prince. Masjid Tawhid Haiti, lançado há pouco, já está quase 
concluído. Em Gonaives, a Mesquita-al-Munawwar é a primeira mesquita construída por um oficial do exército paquistanês, 
Major Saifullah enquanto servia na MINUSTAH e batizada em homenagem a seu pai Munawar Sultan Randhawa (um veterano 
atleta do Paquistão) em 2008. Esta mesquita tem servido como centro de obras de caridade e foi entregue aos muçulmanos 
recém-convertidos. Após o terremoto de 2010, várias organizações islâmicas e grupos de ajuda humanitária visitaram o país 
com o objetivo de prestar ajuda. O mufti Shaheed Mohammed estabeleceu um Darul Uloom na área de Miragoâne que atende 
muçulmanos de todo o país.  
 
A história do Islã na ilha de Hispaniola (parte do Arquipélago das Grandes Antilhas, que o Haiti compartilha com a República 
Dominicana) começou com a escravidão no Haiti. Embora muitos tenham sido forçados a abandonar o Islã com o tempo, sua 
herança islâmica persistiu na cultura dos haitianos nativos. Além disso, uma história revisionista de Dutty Boukman, cuja morte 
é amplamente considerada o início da Revolução Haitiana, sugere que ele era muçulmano. No início do século 20, uma onda de 
imigrantes árabes cristãos veio para as Américas, dos quais uma quantidade surpreendentemente notável se estabeleceu no Haiti 
(e em outros países também). Diz-se que o primeiro a chegar ao Haiti por volta de 1920 foi um homem vindo da vila 
marroquina de Fez, juntamente com outras dezenove famílias. Hoje, a maioria dos muçulmanos do país são haitianos indígenas, 
seguidos pelos marroquinos étnicos. Como resultado de recursos financeiros limitados, eles não puderam construir uma 
mesquita ou escola até 1985, foi quando uma residência foi convertida em mesquita e um minarete foi construído. Em 2000, 
Nawoon Marcellus, membro do Fanmi Lavalas de San Raphael, tornou-se o primeiro muçulmano eleito para a Câmara dos 
Deputados do Haiti, A maioria dos muçulmanos no Haiti são muçulmanos sunitas. (Fonte/texto: Wikipédia, Enciclopédia Livre) 
 
O Evangelho tem crescido no Haiti e a Igreja do Senhor Jesus tem avançado, para glória do Santo Nome do Senhor! Agora 
estamos em mais uma cidade no Haiti: Les Cayes.  Ore pelo pastor Vivi e sua família! 
 
Não podemos deixar de orar e clamar pela salvação dos muçulmanos do mundo todo, em especial, pelos do Haiti, neste mês que 
intercedemos por este país.  
 

“Eis que a mão do SENHOR não está 
encolhida, para que não possa salvar; nem 
agravado o seu ouvido, para não poder 
ouvir.” Isaías 59.1 
 
Deus te abençoe! 

 
Colaboração: Dc Fernando Dutra 



	

 
By Pastor Ailton da Silva 
Líder em Fort Myers,FL 
 
A igreja de Fort Myers tem vivido momentos maravilhosos para a Glória de Deus. Eu, pastor 
Ailton, minha esposa  Flávia de Sousa,  temos muito a agradecer o cuidado de Deus para 
conosco, pois temos avançado no Reino do Senhor de uma forma muito distinta, mesmo em 
meio à situação que se encontra o mundo. Sabemos que esta pandemia tem afetado muitos 
lugares, porém a obra do Senhor não tem parado. Vidas tem sido alcançadas para o Reino de 
Deus. No último batismo tivemos dez almas descendo às águas batismais e sabemos que isso é 
a mão do Senhor trabalhando em favor de sua Igreja.  

Entre os dez batizandos, gostaríamos de destacar a história de uma irmã e de um casal que foram 
alcançados para Jesus. A irmã Maria Augusto (foto ao lado) vinda da cidade de Londrina, no 
Estado do Paraná, chegou aqui para visitar o filho, nora e neta e ficar apenas por um determinado 
tempo, porém Deus tinha outros planos e ela acabou ficando para morar. A irmã Maria tinha o 
desejo de servir ao Senhor, mas não conseguia se firmar devido algumas coisas das quais ela 
precisava se libertar. Então, frequentando os nossos cultos regularmente, Deus fez uma obra na 
vida da nossa irmã e ela decidiu anunciar sua fé em Jesus e isto foi para glória de Deus. Ela foi 
uma das pessoas que desceu às águas.  

Também, o casal Franks e Jeovana de Almeida (foto ao lado) chegaram aqui em nossa 
cidade no início de janeiro de 2020, vindos do Estado do Espírito Santo. Suas vidas 
estavam sendo destruídas nas mãos do inimigo, com famílias desestruturadas, onde 
imperava o consumo de álcool e outras coisas. Mas, como já diz a Palavra do Senhor 
“Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará”, eles foram totalmente libertos pela 
Palavra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos visto, desde então, a mão do 
Senhor cuidando deles. Deus nos tem sustentado nos mínimos detalhes. A irmã Jeovana 
quando chegou aqui, estava grávida e próxima de ter o bebê e por isso não podia 
trabalhar. Sendo assim, seu esposo Franks estava muito preocupado em sustentar toda a 

família, com quatro filhos (dois aqui e dois no Brasil), mais a esposa. Por este motivo, ele insistia em trabalhar até aos 
domingos para tentar, por suas próprias mãos, o sustento de sua família. Porém, continuamos ensinando o que diz a 
Palavra e os instruímos a confiarem em Deus e irem à igreja para adorar ao Senhor também aos domingos. Ensinamos a 
importância dos dízimos e ofertas e sobre como Deus é fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Então, neste mês de fevereiro, 
o Senhor, milagrosamente, os presenteou com um carro!  

A obra do Senhor feita através do ministério do Belém não tem 
parado. Agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem feito por sua 
igreja e também somos gratos ao nosso pastor presidente Joel 
Freire Costa, por todo apoio que tem dado à esta congregação.  

CONGREGAÇÃO EM FORT MYERS VIVE MOMENTOS DE MUITA GRATIDÃO 



	

	
	

	
FORT	 MYERS:	 	 O	 pastor	 Eliceo	 Galleguillos,	 junto	 a	 sua	 esposa,	 irmã	 Elienay	 dos	

Santos	e	 filhos,	 lidera	a	 igreja	em	espanhol	na	cidade	de	Fort	Myers.	Essas	são	as	
palavras	do	pastor	Eliceo:	 “Graças	a	Deus	a	congregação	de	Fort	Myers,	apesar	da	
pandemia,	cresceu	em	todos	os	sentidos.	Uma	grande	benção	foi	a	conversão	do	casal	
Manuel	Reytor	 (cubano)	 e	Carmen	 (chilena).”	 (foto	 abaixo).	Ainda	 impressionado	
com	 as	 coisas	 que	 o	 Senhor	 tem	 feito,	 o	 pastor	 Eliceo	 continua:	 “Como	 é	
maravilhoso	um	homem	tão	distanciado	de	Deus,	o	meu	Senhor	tê-lo	alcançado!	Ele	
tem	sido	membro	assíduo	da	igreja	e	ainda	nos	ajuda	na	Escola	Dominical”.	

IMMOKALEE:	Também	sob	a	orientação	do	pastor	Eliceo	
e	 sua	 esposa,	 Immokalee	 tem	 sido	 um	 trabalho	 com	
algumas	peculiaridades.	“Graças	a	Deus	passamos	um	ano	
semeando	 a	 boa	 semente	 através	 da	 família	 Sampaio.”	
afirma	o	pastor	Eliceo.		Porém,	a	grande	dificuldade	nesta	
localidade	 é	 que	 “a	 maioria	 das	 pessoas	 viajam	 para	
trabalhar	em	outros	Estados	e	voltam	somente	no	inverno.	
Aqui	 é	 muito	 complicado	 a	 situação	 e	 por	 isso	 pedimos	
vossas	orações	para	que	Deus	prospere	este	nosso	trabalho	
aqui.”	declara	pastor	Eliceo	Galleguillos.	

CONGREGAÇÕES EM LÍNGUA ESPANHOLA SEGUEM 
CRESCENDO NA COSTA OESTE DA FLÓRIDA 

LEHIGH	ACRES:		Os	
cultos	de	oração	em	
LeHigh	Acres	e	
também	a	Família	
Cristã	estão	sendo	
ministrados	pelo	
pastor	Eliceo	
Galleguillos,	todas	a	
quintas-feiras	a	
partir	das	7:30pm.		

Segundo	o	pastor	“É	um	
trabalho	que	tem	sido	
desafiador	pois	é	ainda	
pequeno	e	com	bastante	
dificuldades,	mas	o	nosso	Deus	
é	maior	e	cremos	que	logo	
vamos	estar	em	um	lugar	
amplo	e	com	muitas	vidas	se	
rendendo	aos	pés	de	Jesus”.	

NAPLES:	 O	 trabalho	 em	Naples,	 em	 espanhol,	 faz	
parte	 também	 da	 liderança	 do	 pastor	 Eliceo.	 	 No	
relato	 ele	 nos	 informa	 que	 “recentemente	 houve	 a	
conversão	 das	 famílias	 Olivares	 e	
Caballero.	 Eles	 frequentam	 a	
Igreja	 e	 também	 a	 Família	
Cristã,	 a	 qual	 realizamos	 todas	
as	 segundas-feiras.	 A	 irmã	
Noeli,	(foto	abaixo)	pede	oração	
por	seu	filho.	Orem	por	ele.”	



	

 
 

By Pr. Willian Daniel Lemos 
Líder Igreja Hispana em Sarasota 
 
“No início do ano 2020, tudo indicava mais um ano feliz, com objetivos, planos e o coração 
cheio de metas e muitas realizações para fazer durante o ano. Mas tudo mudou de um momento 
para outro. Grande foi o desafio para nossa congregação e com certeza também para as demais 
congregações de nosso ministério. Em Sarasota, moram um grande número de pessoas 
hispanas, que, pela cultura, se identificam com a agricultura e trabalhos nos restaurantes. Os 
irmãos ficaram muito tempo sem trabalhar tendo em vista que vivemos em uma zona turística e 
esta foi fechada por ordem governamental. O culto online, através da pregação da Palavra de 
Deus, foi a maneira que utilizamos para cuidar espiritualmente das almas. 

Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor!  
Deus foi muito generoso para com a congregação de Sarasota, porque apesar das restrições para 
congregar e com um número reduzido para dez pessoas ou menos no templo, Deus manteve a 
unidade da igreja. Ainda que com 90% da congregação formada por novos cristãos,  poucos foram 
os que não voltaram.  Tivemos o registro de duas famílias que se mudaram para outra cidade em 
virtude da falta de trabalho aqui em nossa região. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória! 
Mesmo com a pandemia, em setembro do ano passado foi possível a celebração do aniversário de 
nossa congregação, com muito júbilo pois o povo não foi atingido pelo Covid-19. Durante este 
evento de comemoração, quatro almas desceram às águas do batismo. Glória a Deus!  Hoje, nossos 
cultos voltaram ao normal e cada dia o Espírito Santo traz novas pessoas para nossa congregação. Sem dúvida, esperamos 
que neste ano de 2021 será o grande ano da colheita de almas para o Reino de Deus.” 

Pr.	Willian	e	esposa,	Ir.	Flor	
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IGREJA HISPANA EM SARASOTA: 2021 SERÁ O ANO DA GRANDE COLHEITA! 

Reunião de planejamento dos professores, realizada no mês de fevereiro, marca o início do ano letivo 2021 em nossa 
escola na aldeia de Assumane, cidade de Lichinga  Preparativos didáticos e plano de aula, com temas bíblicos, estão sendo 
elaborados para a ministração às nossas crianças. Para o início das aulas, falta apenas acertar alguns detalhes por conta das 
restrições do Covid. O pastor Reginaldo Costa e  irmã Roze e a irmã Sara, coordenam estes trabalhos em Moçambique.	

MISSÃO EM MOÇAMBIQUE: REALIZADA REUNIÃO DOS PROFESSORES PARA O ANO ESCOLAR 


