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A Paz do Senhor Jesus!
Aos que acham que o ano de 2020 está demorando para acabar eu
tenho duas boas notícias. A primeira é que Jesus Cristo está voltando e,
a segunda, é que estamos no mês de outubro, último trimestre do ano, é
o mês da Alemanha!
A Alemanha é um país que foi palco de grandes eventos na história da
humanidade. Alguns eventos muito fortes e marcantes, e outros eventos,
gloriosos, como a reforma protestante. Mas Deus levantou na Alemanha
um povo brasileiro para pregar o Evangelho, amar a Alemanha e, com
Certeza, buscar um grande avivamento para esta linda nação. Nesta
edição vocês poderão conferir um pouco das maravilhas que o Senhor
Jesus Cristo tem feito com a Obra Missionária na Alemanha que,
brilhantemente, vem sendo coordenada pelo pastor Ronaldo Melo, líderes
e obreiros. Nosso povo, naquele país, também tem sofrido muito com as
restrições impostas devido à pandemia do Covid-19, mas, em nenhum
momento, a igreja do Senhor na Alemanha deixou de adorar a Deus.
Jesus tem sido fiel com seu povo, nada faltou para sua Igreja e, além
disso, cada vez mais, nossas igrejas vem crescendo, salvando vidas,
resgatando almas e sendo avivada pelo poder do Espírito Santo. Porque
você não dá um Glória a Deus!
Estivemos visitando vários trabalhos nestes últimos meses e posso
testificar aqui que, mesmo com tantos problemas causados pela
pandemia, quer na área financeira, quer na área emocional e espiritual, a
obra do Senhor Jesus Cristo nunca esteve tão firme. O crente verdadeiro
entende os propósitos do Senhor e se fortalece. “…O meu socorro vem do
Senhor que fez o céu e a terra.” Irmãos, confiemos no Senhor e
descansemos nas Suas promessas!
A Igreja do Senhor está crescento, almas estão se rendendo aos pés de
Jesus. O batismo que realizamos recentemente na Suíça, destaque nesta
edição, é uma prova deste avivamento após meses de turbulência.
Também, a nossa congregação em Marietta está completando seu
segundo aniversário, renovada, viva e com muitas famílias sendo
restauradas, crianças verdadeiramente adorando ao Salvador e jovens
sendo batizados pelo Espírito Santo. Nossa alma se regozija em ver e
sentir esta unção. E por falar em jovens, tivemos nossa vigília com o
grupo de jovens a partir da Sede a qual foi realizada junto a várias
congregações, via internet. O futuro do povo de Deus é hoje e os nossos
jovens estão crescendo na Palavra e sendo firmados na Rocha que é
nosso Senhor Jesus Cristo.
Continuemos orando irmãos pelos perdidos, essa é a nossa missão.
Seguimos engajados no propósito de alcançar os muçulmanos e todos
aqueles que ainda não conhecem o nosso Jesus Cristo. A suas orações,
suas contribuições e o seu jejum tem sido fundamental para
alcançarmos este povo, e eles a salvação. Antes de encerrar gostaria de
deixar os meus parabéns ao nosso pastor
superintendente José Wellignton Bezerra da
Costa por mais um ano de vida que Deus lhe
concede neste mês de outubro. Ele tem sido
minha referência e minha base, e por isso
minha gratidão por tudo que tem feito em
pról da Obra do Senhor Jesus Cristo!
O Senhor Jesus Cristo se importa com você!
JOEL FREIRE COSTA
Senior Pastor
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O CORONA VIRUS NÃO PÁRA A IGREJA DO SENHOR JESUS CRISTO NA ALEMANHA
By Pastor Ronaldo Melo

Coordenador na Alemanha
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A Paz do Senhor queridos Irmãos!
Que alegria em nosso coração de podermos estar relatando um pouco
que Deus está fazendo na obra missionária aqui na Alemanha.
Queremos, primeiramente, louvar a Deus pela vida do nosso pastor
presidente, Joel Freire Costa, pelo amor que ele tem pela obra missionária
aqui na Alemanha. A nossa gratidão a todo o Ministério do Belém a partir
dos Estados Unidos da América, que não tem medido esforços para que,
através da Secretaria de Missões, esta obra, cada dia, avance na pregação da Palavra do Senhor nosso Deus.
Aqui nesta linda congregação em MÜNCHEN ou Munique, estamos servindo a Deus com a minha família, os obreiros
e líderes. Ficamos sem cultos presenciais por meses, por impedimento das autoridades, não somente aqui em
Munique, mas em todas as outras congregações. Mas isso não nos impediu de adorarmos a Deus pois, pelo sistema
online, pudemos cultar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus que já retornamos com os cultos presenciais
em todas as congregações. Na congregação em Augsburg, devido ao medo do contágio, houve restrições para
continuarmos a cultuar no local onde alugávamos. Entramos em um propósito de oração para que Deus nos
concedesse um local e Glória a Deus e, agora, estamos em um novo local e com mais liberdade para adorar ao Senhor.
Em nossa congregação em Nuremberg , o pastor Oseas dos Santos e sua família, junto aos obreiros e líderes, estão
trabalhando com alegria e Deus tem salvado, libertado vidas a cada dia. Também a congregação com os nossos irmãos
da Bulgária com o pastor Mustafah e a sua família, onde Deus
tem feito coisas maravilhosas com os nossos irmãos. Na
congregação em Colonia, o pastor Adezil Abreu e a sua
família, estão firmes, proclamando a palavra e, para honra e
glória do Senhor, nossa orquestra foi inaugurada em
dezembro do ano passado e seguimos firmes com esse
trabalho musical para toda a Alemanha. Na cidade de Berlim,
o pastor Fabiano Leano e sua família, estão desenvolvendo
um trabalho maravilhoso, onde vidas tem sido salvas e
libertas. Continuamos orando para que Deus nos dê um novo
local porque os cultos estão sendo realizados na residência do
pastor e está muito difícil para conseguirmos um outro local.
Na congregação de Hamburgo, o pastor Denimar Pereira e sua família, junto aos obreiros e líderes, a cada dia,
desenvolve um trabalho abençoado onde os frutos tem sido colhidos e o nome do Senhor Deus glorificado!
O Corona Vírus não parou a igreja do Senhor Jesus Cristo! Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, nas
restrições de cultos, nas mobilidades de nossos irmãos, a igreja segue firme, constante e proclamando a palavra do
nosso Senhor Jesus Cristo por toda a Alemanha. Este é o mês especial de orações em pról da Alemanha. Contamos
com vossas oraçōes! Oreis cada dia pela Alemanha, para que Deus salve e liberte em nome do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus o abençoe para todo e sempre! Amém!

TRABALHO MISSIONÁRIO AD BELÉM CRESCE EM SOLO ALEMÃO
É uma das mais antigas cidades da
Alemanha, fundada em 15a.C., no
reinado do imperador romano Augusto. Está situada
ao sul do estado alemão da Baviera. Em Augsburg
temos nossa congregação, que é dirigida pelo pastor
Ronaldo Melo e sua esposa, irmã Jamara Melo. Este
trabalho tem sido uma surpresa agradável no nosso
campo missionário na Alemanha, com várias vidas
sendo salvas e resgatas para o Senhor Jesus.

AUGSBURG

BER
LIN

É a capital da Alemanha e maior cidade do país com uma população de 3,5 milhões. Apesar
de mais de 60% dos moradores não terem nenhuma filiação religiosa registrada, os
evangélicos no país somam 18,7%. O nosso trabalho em Berlim vem sendo realizado na
residência do pastor Fabiano Leano, líder local, e sua esposa, irmã Mirabel Feitosa. Apesar
das dificuldades, tem sido um trabalho maravilhoso e vidas estão sendo salvas para Cristo.

Também conhecida no Brasil como Colônia ou Cologne, em
inglês. Ela é a quarta maior cidade da Alemanha localizada perto
da fronteira com a Bélgica. Nosso líder local é o pastor Adezil de Abreu que,
juntamente com sua esposa, irmã Maria Abreu, vem fazendo um lindo trabalho em
Colônia. Um grande número de vidas tem se entregado a Jesus Cristo. Destaque
também para nossa orquestra, que, com menos de ano, tem viajado por toda a
Alemanha evangelizando e ganhando almas para o Senhor através da música.

KÖLN

UMA ALEMANHA MAIS AVIVADA, PÓS PANDEMIA, BUSCA A IGREJA DO SENHOR
Ou Hamburgo, como nós conhecemos, é a segunda maior cidade da Alemanha,
ficando atrás apenas de Berlim. Um lugar acolhedor, onde temos um trabalho
missionário muito avivado e que tem a liderança do pastor Denimar José Soares Pereira, acompanhado
de sua esposa, irmã Sonia Maria Rodrigues Soares. Após o período crítico da pandemia, nossa
congregação em Hamburgo voltou a ficar cheia, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Neste lugar o Senhor
Jesus tem operado maravilhas e cada vez mais, vidas tem voltado a glorificar o seu nome.

HAMBURG

Pelos brasileiros é conhecida como Nurembergue ou pela
forma francês / inglês, Nuremberg. Com um grande índice
de estrangeiros vivendo na cidade, cerca de 18% dos quase 500 mil habitantes,
Nuremberg nos acolheu com muito carinho e hoje nossa congregação é uma das
principais da Alemanha. O pastor Oseas dos Santos, com sua esposa, irmã Marta
Nunes dos Santos, tem feito um excelente trabalho naquela cidade. Superada as
restrições impostas pelo Covid-19, os irmãos estiveram presentes em um culto
especial de louvor , gratidão ao Senhor e realização da Santa Ceia.

NÜRNBERG

É uma pequena cidade localizada no norte da Alemanha, com pouco mais
de 18 mil habitantes e distante cerca de 70km de Hamburg. O pastor
Denimar Soares Pereira, que dirige nossa congregação em Hamburgo, atendendo as necessidades dos
irmãos da região de Schneverdingen, deu início a mais uma Família Cristã. Um grupo alegre, que já conta
com mais de dez pessoas, tem realizado cultos semanalmente. As reuniões dos irmãos tem sido
poderosas e o Espírito Santo do Senhor tem batizado, resgatado vidas para Cristo e restaurado famílias.

SCHNEVERDING

CHEFE DA POLÍCIA EM FIGUERES NA ESPANHA SE ENTREGA A JESUS
Nossa congregação da cidade de Figueres na
Espanha, liderada pelo pastor Orlando Vigatto e
sua esposa, irmã Rita Rosalina, realizou no último
mês de setembro o batismo de alguns irmãos. A
princípio estava programado para baixar nas
águas batismais seis vidas, porém, devido aos
compromissos de trabalho, e em virtude da
pandemia, apenas três irmãos foram batizados. Dois da
congregação de Girona e um de Figueres. O irmão de Figueres,
Manoel G. Vallmajo, é chefe da polícia local, onde nasceu, e trabalha
há 32 anos na divisa da Espanha com a França. Ele é esposo de uma
irmã brasileira e resolveu entregar sua vida para o Senhor Jesus.

AUSTRÁLIA: CONGREGAÇÃO EM SIDNEY REALIZA CULTO ESPECIAL
DE MISSÕES COM DESTAQUE PARA O BRASIL
Durante o mês de setembro, tivemos o Brasil como país-alvo para nossas orações. Cada congregação AD
Belém Estados Unidos, espalhada pelo mundo, dedica um culto especial para missões. Nesta edição,
compartilhamos alguns momentos do culto realizado em nossa
congregação na cidade de Sidney, na Austrália. O pastor Reginaldo
Ferreira Costa, ao lado de sua esposa, irmã Roze Costa, coordena os
trabalhos em nossa congregação em Sidney e toda a Oceania. Além
da Austrália, onde nosso campo missionário hoje possui cinco
congregações, temos também a Nova Zelândia, onde atualmente
contamos com duas congregações nas principais cidades do país.
A obra do Senhor continua crescendo e se fortalecendo no Ide do
nosso Senhor Jesus Cristo. “A seara é realmente grande, mas poucos
os ceifeiros”. Mt 9:37 O nosso Deus é o Senhor da seara. Oremos!

JOVENS DA AD BELÉM - U.S.A. PROMOVEM VIGÍLIA ENTRE IGREJAS, VIA INTERNET
No último dia 11 de setembro, os jovens de nossa igreja-sede, em Lighthouse Point,
realizaram mais uma abençoada vigília. O líder dos jovens, pastor José Luciano Correa
(Guigui), ao lado de sua esposa irmã Quézia Correa, nos deu mais detalhes sobre esta vigília.
“Durante este período em que o Covid-19 tem limitado nossa cooperação presencial nas igrejas,
Deus nos tem dado um grande escape através de algumas ferramentas, como o Zoom, por
exemplo, para que possamos unir, mesmo longe, uns aos outros fisicamente.
Estamos muito alegres, pois Deus tem dado um novo tempo de união e de
avivamento entre todos os jovens de nosso ministério. O pastor Gabriel
Gibara, líder em nossa congregação na cidade de Charlotte, estado da Carolina do Norte, foi o
preletor da nossa vigília e nos entregou uma palavra poderosa da parte de Deus. Nesta vigília
tivemos a participação das congregações de Naples, Hollywood, Palm Bay, Sarasota, Charlotte,
Atlanta (Marietta), Jacksonville, Destin, Fort Myers, Port Saint Luce, Orlando, Kissimmee e Vero
Beach. Os irmãos poderão desfrutar abaixo de alguns flashes deste importante trabalho. O pastor
Gabriel Gibara, de Charlotte, nos entregou uma poderosa palavra da parte de Deus!” conclui o pastor José Luciano.

Jovens durante a vigília em nossa igreja Sede em Lighthouse Point, FL

Orlando, FL

Jacksonville, FL

Pr. Gabriel Gibara e os jovens de Charlotte, NC

Palm Bay, FL

CONGREGAÇÕES NA SUIÇA REALIZAM BATISMO E 33 NOVOS IRMÃOS DESCEM ÀS ÁGUAS
Nossas congregações na Suíça estão em festa! Recentemente um grupo com 33 novos irmãos tomou a decisão de
batizar nas águas. Nas cidades de Basel, Zürich e Winterthur, foto abaixo, tivemos dez irmãos, os demais, num
total de 23 irmãos, foram batizados nas cidades de Lausanne, Friburgo, Berna, Genève, Nyon e Berna. O pastor
Fábio Alexandre, coordenador dos trabalhos na Suíça, dirigiu os trabalhos do batismo onde houve também,
celebração da Santa Ceia do Senhor. “- Agradeço a todos que tem orado em nosso favor!”, enfatizou pastor Fábio.

ALCANÇANDO OS
MUÇULMANOS

OS MUÇULMANOS ALEMÃES RESISTEM À ISLAMOFOBIA
‘Tenho o direito de estar aqui!”

anti-semitismo é uma preocupação constante na Alemanha, mas a maior

O preocupação é a islamofobia. Os 5 milhões de muçulmanos do país fazem,
cada vez mais, parte da estrutura da sociedade, mas os incidentes antimuçulmanos também estão aumentando.
Em Berlim, Israa Alsabagh começou a usar um lenço de cabeça na escola quando
tinha 10 anos.Muçulmana praticante nascida e criada na Alemanha, ela implorou à
mãe que a deixasse usar o véu. Quando ela finalmente o usou para a aula pela
primeira vez, “tive a sensação de que todos estavam olhando para mim, porque eu
parecia diferente”.
Com o tempo, ficou claro que seus colegas não seriam problemas. Eram professores mais velhos - e estranhos que causavam dores de cabeça ocasionais. “De vez em quando, eu recebia um comentário idiota [de um
professor] como,‘ Bem, por que você não pergunta ao seu Deus? ’” Diz Alsabagh, agora com 16 anos. Outra vez,
um estranho no metrô perguntou: “‘ Vá para casa, o que você está fazendo aqui? ’”
“Eu sempre respondo: 'Eu sou alemão. Minha mãe também é alemã '”, diz Alsabagh. “E eles sempre ficam
surpresos.” Embora muita atenção tenha sido dada ao anti-semitismo na Alemanha, o preconceito antimuçulmano é potencialmente ainda mais prejudicial ao tecido social do país ao atingir um grupo de 5 milhões de
pessoas, em comparação com os cerca de 150.000 judeus da Alemanha. A incidência de ódio anti-muçulmano
está aumentando. As transgressões variam de microagressões diárias (desprezo diário, consciente e
inconsciente, que reforçam a discriminação) a ataques horríveis que capturam a atenção da mídia nacional, como
por exemplo o tiroteio que ocorreu na cidade de Hanau no mês de fevereiro deste ano, no qual um extremista de
extrema direita alvejou dois bares de narguilê e matou nove pessoas.

CONGREGAÇÃO EM MARIETTA, NO ESTADO DA GEORGIA, COMPLETA 2 ANOS
Com uma festa cheia do poder do Espírito Santo, nossa congregação na cidade de Marietta, no estado da Georgia,
realizou o seu segundo aniversário com o tema no Salmo 18:18 – “Surpreenderam-me no dia da minha
calamidade; mas o Senhor foi o meu amparo”. O pastor Marco Krebs, líder local, está desde o
início das atividades em Marietta, com sua esposa, irmã Luciana Krebs e filhos. Foram dois
dias de muita alegria e gratidão a Deus! O evento contou com a presença do pastor Joel
Freire Costa e também do pastor Gabriel Gibara da congregação de Charlotte, como
preletores. “Durante a pregação, o pastor Joel lembrou do início
desta congregação em 2018, ministrou a palavra ao nosso coração
e fomos edificados e animados para seguir em frente, cheios de
gozo na alma.” afirma o pastor Krebs. Após o culto de
encerramento houve confraternização e um almoço foi servido aos presentes.

