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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
Entramos no segundo semestre do ano; já é agosto! Eu sei que os primeiros seis meses, para muitos, foi longo 
demais. Por um lado tantas coisas vencidas e por outro, tantas vidas perdidas. Em qualquer situação é bom 
ressaltar que tudo ainda está sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que mundo lá fora, em um 
ditado antigo, parafraseando este mês, principalmente quando se faz uma proposta a ser cumprida em agosto vai 
logo dizendo: “Em agosto… a gosto de Deus!“ Brincadeiras à parte, a verdade é que acabam simplesmente 
confirmando que a decisão está nas mãos de Deus. Para nós, que servimos a um Deus vivo, o “gosto", aqui 
entendemos como a vontade de Deus, que é soberana, em qualquer hora, em qualquer mês.  Bom é estarmos 
sempre no centro da Sua vontade.  

E a vontade dEle neste mês é que eu e você, juntos, oremos pela Suíça. A Suíça é um dos países mais lindos do 
mundo! Os alpes, os famosos alpes suíços encantam os corações. Mas os suíços são um grande desafio para o 
Reino de Deus. Alcançá-los para Cristo não é uma tarefa tão fácil. O nosso coordenador naquele país, pastor 
Fábio Alexandre, tem sido muito abençoado por Deus juntamente com os demais missionários na Suíça. Agora 
temos uma casa nova, na sede em Genebra, bem pertinho da ONU. Os irmãos vão ter a oportunidade de conferir 
nesta edição do nosso Mission Newsletter o que está acontecendo naquele campo missionário. As grandiosas 
bençãos que o Senhor tem concedido ao seu povo, a expansão do trabalho e a propagação da palavra. 

Apesar de ainda estarmos vivendo momentos de altos e baixos, idas e vindas, leis e revogação de leis, em relação 
ao controle da pandemia causada pelo Covid-19, o que podemos perceber é que a persistência, pela fé, da 
comunhão com Deus, quer com máscara, quer com distanciamento social, tem levado muitos irmãos a vencer 
barreiras, até então intransponíveis. Muitos irmãos sendo curados, muitos voltando aos braços do Senhor, e outros 
tantos se entregando àquele que verdadeiramente pode nos dar o consolo, a cura e acima de tudo a nossa 
salvação. No evangelho de João, capítulo 16 e verso 33, Jesus já nos advertia: “Tenho-vos dito isto, para que em 
mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”. 

O bom ânimo e a vontade de vencer as dificuldades do mundo tem chegado em todas as nossas congregações. 
Porque você não dá um Glória a Deus bem forte por isto! As maravilhas que temos retratado aqui não são obras do 
acaso. Deus tem cuidado e muito bem, do seu povo.  O segredo na verdade é do conhecimento de todos, ou seja, 
não tem segredo, está na palavra. Estar vigilantes, firmes na fé e convictos que nada, eu disse, nada, poderá nos 

separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 

Oremos não somente pela Suíça, mas também pela Áustria, país que  também está 
sedento de ouvir evangelho de Cristo e em breve estaremos iniciando um trabalho 
através da Família Cristã. Orem para que Deus nos envie mais obreiros, capacitados e 
cheios do Espírito Santos porque a sabemos que a Seara é grande.  

O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 

Em Cristo, 

Pastor Joel Freire Costa 
Senior Pastor 
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Pr. Fabio Alexandre 
Coordenador na Suiça 
 
Para nossa igreja aqui na Suíça, o mês de agosto é muito importante pois somos o país-
alvo das orações de todo ministério do Belém em todo mundo. Nossa igreja na Suíça 
agradece a Deus pelo nosso Ministério do Belém que através da vida do Pastor 
Superintendente José Wellington Bezerra da Costa e do nosso Pastor Presidente Joel 
Freire Costa; Homens que são instrumentos de Deus para cuidar de nós na obra 
missionária. Gratidão é a expressão do nosso coração. 
Em Romanos 12.2 a Bíblia nos diz para não nos moldarmos ao padrão deste mundo, 

mas transformá-lo pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de 
experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 
Infelizmente ainda estamos enfrentrado essa pandemia, a bem da verdade, esse momento tem assolado todo o mundo. Na 
realização dos nossos cultos, ainda temos muitas limitações com quantidade, distanciamentos, uso de máscaras, etc. 
Porém, como é precioso estarmos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus, em meio a tanta 
crise que assola a humanidade, a igreja do Senhor está de pé e avançando na graça do Senhor nosso Deus. 
A Igreja na Suíça teve seu início no ano de 2004 na cidade de Genebra, e ao longo dos anos Deus foi direcionando o 
ministério para alcançar mais almas em outras cidades e hoje estamos na cidade de Winterthur, Zurich, Basel, Bienne, 
Berna, Friburgo, Lausanne, Nyon e Geneve. Em algumas outras cidades como 
Vevey e Mendrizio, no cantão Italiano estamos alcançando vidas com o 
trabalho de Família Cristã. 
Este ano já conseguimos realizar dois batismos, um na cidade de Nyon e outro 

em Friburgo e esperamos que 
ainda este mês de agosto 
consigamos realizar um batismo 
com as demais congregações. Em 
todas estas batalhas, estamos 
com a graça do nosso Senhor, conseguindo avançar para que o Reino do 
Deus prospere mais e mais, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. 
Em GENEBRA, estamos muito felizes pois nosso Deus abriu uma grande 
porta para a igreja congregar. Em todos os anos anteriores, sempre estivemos 
alugando horários em templos de outras igrejas, porém este ano de 2021 tem 

sido muito especial para nós, pois já estamos em uma nova sala. Estamos aguardando o nosso Pastor Presidente Joel 
Freire Costa ter a devida autorização para viajar e realizar a inauguração do novo local que alugamos para o povo de Deus 
adorar ao Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a todos os irmãos que este mês de agosto estarão intercedendo por nós. Que 
Deus lhe recompense por cada oração, por cada empenho dedicado ao nosso trabalho missionário aqui na Suíça. 

Pr.	Fábio	,	Irmã	Sulamita	e	filhos	

NA SUIÇA, A IGREJA DO SENHOR ESTÁ DE PÉ E AVANÇANDO NA GRAÇA 
Em Genebra uma nova sala foi alugada e reformada para adorar o Senhor 



	

BIENNE: Na liderança da nossa igreja em 
Bienne está o Pr. José Augusto Batista, sua 
esposa, Irmã Elza Batista e filhos. 

BASEL: A Paz do Senhor Jesus! Eu me chamo Rodrigo Carneiro e estou aqui na 
cidade de Basel com minha esposa, Irmã Marília e meus filhos servindo a Deus. 
Basel é considerada a capital cultural da Suíça. Além disso, é também um grande 
polo na área de teologia, medicina, farmacologia e na área de filosofia. Mas, aos 
olhos do nosso Senhor Jesus Cristo ela é muito mais importante. Cada pessoa tem 
uma alma e Deus oferece de graça o que a economia, a 
sociedade e nada mais pode oferecer. Deus oferece salvação 
em Cristo Jesus. Por favor meu irmãos, orem por nossas 
vidas, pela Suíça para que Deus nos use nesta missão. 

BERNA: O trabalho na cidade de Berna 
vem sendo conduzido pelo pastor Júlio 
Martins e sua esposa, Irmã Edneia 
Martins e filhos. 

FRIBURGO:  Pastor Liviston Araújo Silva, 
sua esposa, Irmã Ana Patrícia e filho estão à 
frente dos trabalhos na igreja em Friburgo. “A 
Paz do Senhor Jesus! Estamos aqui em 
Friburgo com a benção do pastor Joel Freire, 
do nosso pastor Fábio Alexandre, visitando 
famílias e pregando o evangelho. Tivemos em 
julho a maravilha do batismo de 11 irmãos 
que desceram às águas batismais.” 

SEMENTE DO EVANGELHO DE JESUS CRESCE EM SOLO FÉRTIL SUIÇO  



	

LAUSANNE: É uma cidade às margens do Lago Genebra, na região de língua francesa de 
Vaud, na Suíça. Em Lausanne, nossa igreja vem sendo coordenada pelo pastor Humberto 
Cavalcanti juntamente com sua esposa, Irmã Edma Célia Cavalcante. 

NYON:  Localizada entre 
Lausanne e Geneva, Nyon 
acolhe nossa igreja que é  
liderada pelo pastor Edson 
Posso e sua esposa, Irmã 
Clarisse Posso. 

WINTERTHUR: O Pastor 
Giovani do Carmo e sua 
esposa, Irmã Débora Marina 
estão à frente do trabalho na 
cidade de Winterthur. “A Paz 
do Senhor Jesus irmãos! Sou 
missionário aqui na Suíça e 
rogamos as oraçōes dos 
santos em nosso favor. Que o 
nosso Deus em Cristo Jesus 
vos abençoe! 

ZURICH: A maior cidade da Suíça com quase 400 mil habitantes Zurique, como estamos acostumados a escrever, abriga 
a nossa congregação que é liderada pelo pastor Alexandre Bastos juntamente com a sua esposa, Irmã Valéria Bastos. 

A VONTADE SOBERANA DE DEUS SENDO CUMPRIDA NA SUIÇA 



	

 
 

Pr. Gileade Fontoura 
Líder em Columbus, OH 
 
“Sob o tema “Sabedoria para a Vida”, com base em Thiago 3.17, a congregação em 
Columbus realizou o seu XIII Aniversário e IX Pré-Congresso Juvenil nos dias 16-18 de 
julho. Os preletores deste evento foram o nosso pastor, Joel Freire Costa, os pastores John 
English e Gabriel Gibara, com participação especial da irmã Mabel Costa.  
O Senhor nosso Deus operou poderosamente salvando 8 almas foram durante os três dias 
de festa. Houve também batismo no Espírito Santo e renovo espiritual entre os participantes. 

Aproximadamente 360 pessoas participaram em cada um dos 3 dias de festa. Um dos pontos 
altos do evento foi o batismo nas águas dos novos membros. No total, 12 novos convertidos desceram às águas e 
puderam participar da Santa Ceia do Senhor pela primeira vez. Apesar de um final de semana chuvoso, a juventude saiu 
para evangelizar nas ruas na manhã de domingo. Certamente que Deus foi glorificado em todas as coisas!” 

Pr.	Gileade	e	Irmã	Ana	

 

Pr. Elivelton Domingos 
Líder em Pittsburgh, PA 
“A Obra de Deus continua avançando em Pittsburgh, na 
Pennsylvania. No dia 24 de julho passado, foi o Culto de 
Adoração com a participação especial dos cavalheiros. 
Foi um tempo de renovo e comunhão entre os presentes. 
A congregação é pioneira na cidade e, apesar dos 
poucos anos, tem prosperado em terra de inverno 
rigoroso. Curiosamente, Pittsburgh está entre as 5 cidades com mais pontes no mundo! Vamos 
aproveitando as “pontes” para atravessá-las e alcançar os perdidos para Cristo.” 

CONGREGAÇÃO EM COLUMBUS, OHIO, COMEMORA 13° ANIVERSÁRIO 

Pr.	Elivelton	e	Irmã	Sonia	

TEMPO DE RENOVO E COMUNHÃO EM PITTSBURGH NA PENNSYLVANIA 



	

 
 

Pr. Renan Grecco 
Líder em Dallas, TX 
 
“A Paz do Senhor Jesus. 
Em momentos atípicos como os que foram vividos nos últimos meses, é normal encontrarmos 
preocupação nas palavras e atitudes dos membros da igreja. Mas de uma forma surpreendente o 
Senhor Jesus tem trazido calmaria e refrigério sobre a congregação de Dallas e nos corações de 
cada um dos irmãos. Por mais que as dificuldades surgiram, Deus tem agregado a igreja novos 
irmãos para estarem congregando conosco, onde pudemos ver que o agir e trabalhar de Deus está 
muito além da razão humana. 
A Família Cristã tem sido um projeto que tem desenvolvido muito a unidade da igreja entre os 

irmãos, e podemos dizer que estamos vivendo um tempo muito especial com cultos avivados, 
resultado de corações unidos no mesmo propósito de cumprirmos os propósitos do nosso ministério: Adorar, Evangelizar, 
Discipular, Cuidar – A Responsabilidade é Minha.  Deus abençoe!” 

CONGREGAÇÃO EM DALLAS VIVE MOMENTO DE CALMARIA E REFRIGÉRIO 

Pr.	Renan	Grecco	e	
Irmã	Giovanna	Grecco	

 
 

Irmã  Ruth Peres Santos 
School Board-Director of Education 
Bethlehem Christian Academy patrocinou o evento “Summer 
Blessing” e o mês de julho foi cheio de alegrias, recebemos mais 
de 70 crianças em nossa igreja para este evento. Os instrutores e 
voluntários foram treinados e preparados para cada atividade, e o 

resultado foi gratificante, foi um bom trabalho em equipe.  Agradecemos a Deus e 
lhe damos a Glória e louvor por todos estes dias de bênçãos!  
Também agradecemos ao nosso pastor Joel Costa que mesmo com suas muitas atividades em atender a obra de Deus em 
volta do mundo, com sua dedicação e seu trabalho ele atendeu ao chamado de Deus e mais uma vez abriu as portas da nossa 
igreja para receber as crianças e os pais para estas férias de verão 2021. Tudo isto tornou este evento marcante, "Summer 
Blessing" foi extraordinário! Foi uma verdadeira bênção! Todos os pais e os filhos, transmitiam uma alegria em seus rostos; 
também o grupo de jovens que se uniu para esses eventos, enriqueceu o projeto com o cuidado e dedicação no trabalho 
voluntário. O evento de 2021 foi repleto de boas atividades, como o devocional, a palavra de Deus, as orações pela manhã, as 
músicas, os jogos infantis, a excursão para Fort Myers, FL, as atividades no exterior do edifício, o artesanato, as atividades de 
plano econômico para crianças,  a tecnologia, a beleza do cabelo, a beleza e o cuidado da pele, a cozinha, como cozinhar, a 
visita dos bombeiros, a visita do carro da polícia e cuidados,  fotografia das crianças, drama, artes linguísticas - espanhol, 
italiano, inglês, português,  e primeiros socorros. Estamos ansiosos por termos 
mais verões como este no futuro. Que Deus nos permita estar juntos novamente no 
próximo verão. Que Deus abençoe a todos com o melhor neste próximo ano letivo 
no Bethlehem Christian Academy! E por favor, não se esqueçam de registrar no 
BCA - as matrículas estão abertas até o dia 15 de Agosto de 2021.  

EVENTO “SUMMER BLESSING”, PROMOVIDO PELA ESCOLA BCA EM 
LIGHTHOUSE POINT, ENCERRA ATIVIDADES COM SUCESSO 
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Pb. Marcelo Najah Fakhouri 
 
A Paz do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus! 
Entramos em nossa quarta parte do estudo “A verdade Dentro da 
Verdade”, o que significa que já passamos da sua metade. Espero 
que em duas ou três edições possamos concluir o nosso estudo. 
Falávamos na última publicação sobre o “Cumprimento da 
Profrecia de Zacarias”, abordada nos livros de Zacarias e Lucas. 

Hoje extenderemos até o livro de Ezequiel. 
A ENTRADA DE JESUS – PLANO DE DEUS 

Bem, mas quanto à entrada de Jesus por esta porta oriental ou dourada ou ainda 
gêmeas, pois ela é dupla, como é chamada, temos ainda o cumprimento de algumas 
outras profecias. 
 
EZEQUIEL 43:1-5:  “Então me levou à porta, à porta que dá para o caminho do 
oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e a sua voz 
era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua  glória. E o 
aspecto da visão que vi era como o aspecto que eu tinha visto quando vim para 
destruir a cidade; e eram os aspectos da visão como o  aspecto que vi junto ao rio 
Quebar; e caí sobre o meu rosto. E a glória do SENHOR entrou no templo pelo 
caminho da porta, cuja face está voltada para o caminho do oriente. E o Espírito me 
levantou, e me levou ao átrio interior; e eis que a glória do SENHOR encheu o 
templo.” 
  
EZEQUIEL 44:1-2: “Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário 
exterior, que dá para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o SENHOR:- Esta 
porta estará fechada, não se abrirá, nem ninguém entrará por ela; porquanto o 
SENHOR Deus de Israel adentrou por ela, por isso estará fechada.” 
 
Após nosso Senhor Jesus ter adentrado por esta porta, anos mais tarde ela foi 
fechada pelos romanos. Mesmo após os muros de Jerusalém terem sido destruídos 
e reconstruídos, SALAHDINN (ou SALADINO), o mais importante combatente e 
general do exército islâmico Turco-Otomano da época das cruzadas, conhecedor de 
tais profecias, no ano de 1187 D.C., após ter reconquistado Jerusalém, lacrou a porta 
para impedir a entrada do Messias judeu por la. Ajudando assim a cumprir esta 
última profecia. Ele não sabia que a profecia já havia se cumprido. 
Outro general muçulmano, o sultão Suleimann, que ocupou Jerusalém entre 1520 a 
1566 D.C., ergueu ainda uma muralha atrás da porta já lacrada e ainda fez um 
cemitério muçulmano, do lado de fora, em frente à porta, para garantir que o Messias 
JUDEU, jamais passasse por ali para adentrar ao templo, pois sendo ele sumo 
sacerdote, não poderia, segundo o rito judaico, se contaminar, passando por cima de 
um terreno cheio de mortos. Este também ajudou a cumprir a última profecia. 
Recentemente tentaram, por duas vezes reabrir esta porta, mas até hoje permanece 
fechada. 
Em 1969, o arqueólogo James Fleming, trabalhando para uma organização de 
arqueologia de Israel, acidentalmente, caiu em um buraco no cemitério muçulmanos 
de fronta a esta porta. Ele pode comprovar que, além de vários ossos ali presentes, 
embaixo da atual porta, existe uma outra, com pedras enormes que datam da época 
do primeiro templo, construido pelo Rei Salomão. Esta porta, seria provavelmente a 
porta pelo qual Jesus adentrou.  

O ISLÃ NA SUIÇA 
A Suíça, e Genebra em particular, é 
frequentemente associada a emires e 
outros xeques que gostam de palácios 
suntuosos, passeiam ao longo do porto 
à sombra da fonte e compram as lojas 
luxuosas. É verdade que esses 
visitantes do Golfo existem e são bem 
conhecidos e muito apreciados pelos 
negócios na Suíça; no entanto, a maior 
parte da população muçulmana tem 
pouco a ver com eles. 
O Islã na Suíça chegou principalmente 
por meio da imigração desde o final do 
século 20. Chegando a menos de 1% 
da população total em 1980, a fração 
de muçulmanos na população de 
residentes permanentes na Suíça 
quintuplicou em trinta anos, estimada 
em pouco mais de 5% em 2013.  A 
maioria é da ex-Iugoslávia (estimada 
em 56% em 2010, a maioria deles do 
Kosovo); um adicional de 20% 
(estimativa de 2010) é da Turquia. Isso 
se deve ao fato de que nas décadas de 
1960 e 1970 a Suíça incentivou os 
jovens da Iugoslávia e da Turquia a 
virem como trabalhadores convidados.  
Inicialmente, esses jovens planejavam 
apenas ficar na Suíça por um tempo; 
no entanto, as leis de imigração suíças 
revisadas na década de 1970 
permitiram o reagrupamento familiar. 
Consequentemente, esses homens 
acabaram ficando na Suíça, pois as 
novas leis permitiam que as esposas e 
filhos desses jovens entrassem no 
país. Desde este período de tempo, a 
maior parte da imigração muçulmana 
para a Suíça vem de requerentes de 
asilo que chegam principalmente da 
Europa Oriental.   
A grande maioria dos muçulmanos na 
Suíça adere ao ramo sunita. 


