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PALAVRA D O PAS TOR
A PAZ DO SENHOR JESUS!
Julho é um mês muito especial no Ministério do Belém nos Estados Unidos da América, é o nosso
mês, o mês que todo o Ministério, no mundo inteiro está orando e intercedendo pela nação
americana.
Porém, este ano é ainda mais importante, nele estamos celebrando o Jubileu de Prata da nossa igreja nos EUA a partir da Flórida.
Disso vamos falar um pouco mais à frente e com mais detalhes.
A maior nação evangélica do planeta, virou, talvez, o maior campo missionário do mundo inteiro. Não por causa da sua população, já
existem nações três vezes mais populosas que os EUA e com uma porcentagem mínima de cristãos, especialmente evangélicos.
Porém, por ser um país de fato livre, onde liberdade de pensamento e expressão são realmente assegurados, aqui se congregam
quase todas as nacionalidades do mundo inteiro.
A partir dos EUA o mundo inteiro pode ser alcançado para Cristo!
Aqui caem as restrições chinesas, indianas, muçulmanas e até mesmo as filosóficas e ideológicas. Aqui, com um pouco de fé, graça
de Deus, boa vontade e trabalho, é possível falar do amor redentor do Senhor Jesus para, potencialmente, qualquer pessoa.
Apesar da liberdade, a batalha aqui também é acirrada, os desafios são também enormes pois a libertinagem e as hostes malignas
têm aqui seus tronos instalados e não dormem. A chamada América tem sido palco de escândalos em todas as áreas, política, social
e religiosa. Quem não vive aqui não pode entender de fato como as forças do mal trabalham de maneira tão sutil e sórdida, tão
discreta e dissimulada ao ponto de enganar a maioria da população. O sonho americano é na verdade um pesadelo de amor aos
bens materiais e ao dinheiro e, a nação que antes honrava e adorava o nome do Senhor Jesus, hoje quase que proíbe pronunciá-lo
chamando a menção do nome de Cristo de politicamente incorreto.
As luzes de Nova Iorque e o glamour de Hollywood são uma armadilha para os incautos e uma fábrica de pecados para exportação
ao mundo inteiro. A nação mais poderosa do mundo está provando que esse poder é podre.
“Mas há esperança para a árvore que mesmo cortada...”. Jó 14:7
A excelente notícia é que o nosso Pai Celestial não dorme e nem sequer cochila, não precisa da grande mídia para promulgar Seu
Reino nem do poder político para governar, não precisa da bolsa de valores nem depende do
mercado financeiro – Ele é o Senhor do Céu e da Terra!
Os perdidos estão sendo salvos, os enfermos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos e
os crentes estão sendo cheios do poder do Espírito Santo e dos dons espirituais – não há resistência
que impeça a expansão do evangelho de Cristo, não há impossíveis para Deus!
Missão – Oração, santificação, poder de Deus e evangelização, estamos alcançando os confins da
Terra!
Em Cristo,
P a sto r Jo el F reir e Co sta
S en io r P a stor
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“...voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos”.

ão existe expressão que possa retratar a alegria do nosso coração e a
nossa gratidão a Deus pelo Jubileu de Prata do Ministério do Belém nos
Estados Unidos da América a partir da Flórida.
A história do nosso Ministério começa bem antes da congregação missionária
fundada em Pompano Beach, na Flórida, em março de 1995.
Uns bons dez antes da primeira congregação de língua portuguesa, do nosso
Ministério na Flórida, a Califórnia recebia o primeiro missionário belemita – o
Pr. Paulo Roberto Freire da Costa chegava a North Hollywood para enfrentar os
desafios pioneiros da missão de uma igreja que, apesar
Pr. Joel Freire Costa e Irmã Mabel
de
ser, talvez, a mais numerosa do Brasil, não tinha
Presidente da AD Belém – U.S.A.
muita experiência no campo missionário fora das
fronteiras latino-americanas. O Pr. Paulo pagou por nós que lhe sucedemos, o
alto preço do noviciado missionário ministerial.
Mas a Obra é de Deus e a paixão do coração do jovem missionário venceu os
obstáculos e abriu caminho fundando várias congregações na região de Los
Angeles que até hoje permanecem. Requisitado
pelo nosso Pastor
José Wellington Bezerra da Costa, na direção
de Deus, teve de
voltar ao Brasil para atender uma regência
no interior do Estado de São Paulo.
Bem poucos anos se passaram e o Espírito
Santo incomoda o coração do saudoso
Pastor Severino Pedro da Silva para acorrer à
Flórida onde aos quatro de março de
um mil novecentos e noventa e cinco, funda a
primeira congregação belemita de língua
portuguesa nesta outra américa. Mas a debilitada condição da sua saúde o faz retornar ao Brasil apenas
três anos depois de começar a nova obra, deixando duas congregações instaladas, uma de língua
portuguesa e outra em espanhol dirigida pelo Pastor Jader Dutra.
Começava uma nova etapa na vida da igreja e o
desafio de continuar e multiplicar o que o Pastor
Severino Pedro havia plantado. Assim, no mês de
maio do ano de noventa e oito, o nosso Pastor José
Wellington empossa o Pastor Joel Freire Costa como
presidente da Assembleia de Deus – Ministério do
Belém na Flórida.
O Senhor Deus levantou, pelo seu Espírito Santo,
homens de Deus dedicados que somaram forças para expandir a Obra por toda a América.
O momento era missionário, o nosso Pastor José Wellington, na inspiração do Espírito Santo disse: Missão
se faz de joelhos dobrados, de olhos molhados e coração quebrantado. Essa expressão ardeu nos nossos
corações e seguimos o Espírito Santo de Deus para todos os lugares onde Ele estava abrindo uma nova
congregação do nosso Ministério nos EUA.
...
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...
Não demorou e o Espírito Santo nos disse publicamente na celebração do aniversário da igreja, que era hora
de atravessar as fronteiras e alcançar os confins da Terra.
O Senhor envia e cria as condições para que as coisas aconteçam. Em dois mil e quatro, minha querida
esposa Mabel e eu, nos vimos de mãos dadas, às lágrimas, na praça central de Amsterdam, na Holanda,
rogando pelos perdidos na Europa. Dois mil e cinco, o Espírito Santo já havia começado e enviamos o
primeiro missionário para a Suíça, Pastor Luiz Dias.
Vinte e cinco anos se passaram e o Ministério do Belém, a partir dos EUA continua seguindo o Espírito Santo na expansão
dessa linda Obra, hoje, em todos os continentes do mundo.
Obreiros foram formados, departamentos foram organizados e líderes também estão sendo, a cada dia, formados; cultos
nos lares, cuidado do rebanho, ensino sistemático e intencional da Palavra de Deus através do discipulado pessoal, da
Escola Bíblica Dominical, dos Cultos semanais de Ensino Bíblico através do Currículo Doutrinário anual, formação de
Líderes, Academia de Capacitação de Obreiros, Escola Teológica do Básico ao Mestrado, Escola Secular para os nossos
filhos já funcionando nos EUA, na África e no Haiti com centenas de alunos matriculados e aprendo além das matérias
comuns, liderança, economia, caráter e, além de tudo, diariamente a Palavra de Deus!
Tudo isso é Obra de Deus!
Não temos do quê nos orgulhar, é o Espírito Santo
a seguir a orientação dEle.

quem faz a Obra, nós aprendemos a obedecer e

A nossa maior alegria é que, ainda na semana
Espírito Santo – Ele continua sendo o Senhor da
prepara, separa e envia.

passada, o Senhor batizou cinco jovens no
Igreja e o Seu Espírito o Senhor da seara, que

Não há como expressar a gratidão do nosso coração ao nosso Pai Celestial e ao nosso querido Senhor Jesus Cristo pelo
seu amor, pela sua salvação, pelo seu cuidado e por tudo quando nos tem dado, fazendo-nos chegar até aqui, ao querido
Espírito Santo de Deus, nosso guia, nosso mestre que nos ensina todas as coisas;
Ao nosso querido pastor, pai e patriarca, Pr. José Wellington, pelo seu incondicional apoio a estas pequenas igrejas
missionárias; à diretoria do Ministério a partir da Flórida por entender seu dever de servir; aos dirigentes das nossas
congregações nos EUA e aos coordenadores de país e dirigentes de
congregações nas nossas igrejas missionárias fora dos EUA, todos, muito
queridos irmãos; aos nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos,
cooperadores e líderes de departamento; à querida família belemita ao redor
do mundo; à minha querida esposa Mabel, aos nossos filhos, nora, genros e
netos que não poucas vezes são parte do sacrifício de fazer missão.
Falta, porém, ainda, muita Terra a possuir! Não paramos aqui e não vamos
desanimar. Essas chamadas pequenas igrejas, são hoje a estrutura de um
gigantesco mover do Espírito Santo no grande
avivamento que estamos esperando – assim
cremos, visionamos e avançamos no Santo Nome do
Senhor Jesus Cristo!
Em Cristo,
Joel Freire Costa
Pastor Presidente

Diretoria AD Belém – U.S.A.
Pr. Joel Costa (Pres.); Pr. Davi Moreno (Vice
Pres.); Ismael Aguiar (2 Vice Pres.); Pr. Alcir
Santos (1 Secr.); Pr. Deijalma Lira (2 Secr.); Pr.
Gileade Fontoura (3 Secr.); Pr. Cláudio Pereira
(1 Tesour.) e Dc. Josias Quintaneiro (2
Tesour.)

ADBELEM – U.S.A.
CALIFÓRNIA – GEÓRGIA – FLÓRIDA – HAWAII – ILLINOIS – MARYLAND – MASSACHUSETTS – NORTH CAROLINA –
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CELEBRANDO O JUBILEU DE PRATA
Festa dos 25 anos teve como tema: E Agora como Viveremos?

festa pelo Jubileu de Prata da Assembleia de Deus do
Ministério do Belém nos Estados Unidos, presidida
pelo Pastor Joel Freire Costa, foi realizada durante 4 dias, de
12 a 15 de Maio. Deus preparou tudo, nos mínimos detalhes,
para que pudéssemos ter uma festa abençoada. São 25 anos
em território americano! Muitas lutas e enormes desafios
durante esta longa caminhada, mas com certeza muitas
vitórias foram alcançadas nestes anos para honra e glória do
Senhor. A Ele dedicamos este trabalho.
No evento, tivemos a presença de muitos irmãos vindos de várias igrejas espalhadas pelos Estados Unidos. Infelizmente, devido
as restrições estabelecidas pelo governo americano por conta do
Covid-19, não pudemos contar com as visitas do Exterior. Além do
Jubileu de Prata da nossa Igreja, foram comemorados também os
aniversários da Escola Bíblica e do Congresso das Mulheres de Fé.
O tema da nossa festa – E
Agora Como Viveremos?
– baseado no texto do
livro de Romanos 8:31:
“Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós.” Os
preletores do evento foram: Pr. Eglai de Almeida, Pr. José Lopes, Pr. Ronald Bernier,
Pr. João Luiz de França e Pr. Salmon Silva. “Nós tivemos uma festa muito linda,
muito abençoada. Uma festa na nossa casa, com os nossos irmãos, com o nosso
povo, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor se fez presente e mostrou
para nós que Ele recebeu a nossa adoração. E isso trouxe uma grande alegria para o
nosso coração.” concluiu o pastor Joel Freire Costa.

TESTEMUNHOS DE UMA IGREJA CONSTRUÍDA SOBRE ROCHA

Alguns irmãos que participaram da trajetória da Igreja, relatam suas experiências

““Quero comprimentar a todos com a Paz do Senhor! Meu nome é Ismael Aguiar, sou pastor do
Ministério do Belém. Cheguei na Flórida em março de 1995, vindo do Estado de Massachusetts.
Chegando aqui, eu e minha esposa procuramos por algumas igrejas onde nos identificássemos melhor.
Nesta trajetória, fomos apresentados ao pastor Severino Pedro que recém havia começado a ADBelém
aqui em Pompano Beach. De imediato nós gostamos dele. Entendemos da parte de Deus que era o
momento e local que a gente poderia servir a Deus juntos. Conversamos com o pastor Severino e nos
tornamos membros da Igreja. Isso ocorreu em junho de 1995 e desde então estamos servindo a Deus
nesta Igreja. Nos identificamos aos seus costumes, à sua doutrina, ao carisma do pastor Severino que logo depois foi
somado com o carisma ainda maior do pastor Joel Freire Costa que é o nosso pastor atual. Tivemos a oportunidade de,
por 18 anos, estar à frente da tesouraria e agora na vice-presidência. Nesses 25 anos, louvamos a Deus por estar aqui,
cooperando com o nosso pastor, com o nosso Ministério. Isto é benção para cada um de nós e especial para minha família
onde estamos todos envolvidos diretamente na Obra do Senhor!”
“A Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Cássio Raffa, chegamos no Ministério do Belém no ano de
2001, para glória e nome de Jesus. Eu conheci o Ministério através da minha esposa, Ludmilla. Ela veio
em um dos cultos e voltou para casa com um brilho no rosto. Eu logo me atentei que alguma coisa
estava diferente. Ela continuou vindo aos cultos e eu pensei: “Acho que vou lá para ver o que ela viu de
tão interessante”. Nós chegamos aqui e me deparei com a Assembléia de Deus do Ministério do Belém
e desde então, estamos aqui com o nosso pastor Joel e os irmãos, servindo para honra e glória de
Jesus! Nesses 25 anos da ADBelém nos Estados Unidos, o que marcou a minha vida foi que no
princípio da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu lembro muito bem que um dia eu estava saindo de casa, com uma
aflição muito grande no meu coração e o Senhor Jesus colocou uma faixa na rua em que eu estava dirigindo e estava
escrito naquela faixa: “Eu cuido de você e dos seus.” E desde aquele dia, eu tenho experimentado, a cada manhã, o
cuidado do Senhor com minha vida, minha esposa e os nossos filhos.”
“A Paz do Senhor
meus irmãos, meu
nome é Silmo
Moura e estou
nesta Igreja desde
1995 com o pastor
Severino
Pedro.
Um dos milagres
na minha vida neste Igreja foi a
Família. Hoje os meus filhos servem a
Deus aqui, os meus netos e a minha
esposa. Não existe milagre maior do
que a nossa família aos pés de
Jesus. Quero louvar a Deus pela vida
do nosso pastor Joel Freire Costa, a
irmã Mabel, que nesses 25 anos
estamos juntos e outros mais, por
toda a eternidade, em nome de
Jesus. Eu quero louvar ao meu Deus
pelos 25 anos que tenho aprendido e
sendo instruído nessa, com direção,
olhando para o céu e olhando para
Jesus que é o consumador e autor da
nossa fé.”

“A
Paz
do
Senhor!
Meu
nome é Luzia
Pereira
de
Souza, estou no
Igreja do Belém
desde seu início
aqui na Flórida. Comecei com o pastor
Severino e esta foi a igreja que eu me
realizei e pretendo ficar nela até
morrer. Uma Igreja que tem tudo que
precisamos, onde tem palavra e me
sinto como se fosse minha família.
Cheguei nos Estados Unidos em 1987
e participei de várias Igrejas, mas a do
Belém é a que me completa. É a minha
casa! Estou muito feliz porque sempre
fui abençoada nesta Igreja. O pastor
Joel tem sido para mim não somente o
pastor, mas um amigo. Nesses 25 anos
da Igreja ADBelém-USA., posso dizer
que sou a pessoa mais feliz porque
encontrei a verdadeira Igreja de Jesus
Cristo.”

“Meus irmãos a Paz
do senhor! Me
chamo Justino da
Silva Correa e
queria dividir com os
irmãos a alegria
minha e da minha família de estar
congregando aqui na Igreja em
Lighthouse Point, na ADBelém.
Estamos aqui há 2 anos e vivemos
na cidade de Miami, um pouco longe,
mas Deus já nos orientou que
pudéssemos servir ao Senhor nesta
casa, que Ele iria suprir e dar
condições. Graças a Deus tem sido
uma benção! Estou em uma Igreja
que tem o foco de pregar a palavra
de Deus e buscar os perdidos. Uma
das coisas que tenho a agradecer
muito a AD Belém é o acolhimento
que tivemos e o trabalho sério na
liderança do pastor Joel, que tem
refletido em mim, em minha esposa
e em meus filhos.”

BETHLEHEM CHRISTIAN ACADEMY: UMA REALIDADE EM
SEU PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADE
Formatura da Turma 20-21

Irmã Ruth Peres Santos
School Board -Director of Education

Bethlehem Christian Academy encerra seu primeiro programa de escola do ano
2020-2021. Muitos estiveram ali presentes prestigiando os alunos e o board do
BCA - os pais, parentes e amigos. Sou grata a meu Deus em primeiro lugar pelo
privilégio que Deus tem me confiado para dirigir este programa educacional. Ao qual, entreguei
totalmente a Deus para obedecer e servir, procurando sempre a excelência para a execução
deste maravilhoso projeto criado por Deus. Os valores em Bethlehem Cristian Academy incluem,
preparar os alunos para a vida. BCA é uma instituição acadêmica que procura equipar, desafiar
e inspirar nossos alunos a amar a aprendizagem, pensar criticamente e aplicar seus
conhecimentos e sabedoria. O BCA utiliza a tecnologia avançada, bem como diversos métodos
de ensino, como aprendizagem experimental,
prepara os alunos efetivamente para ter sucesso
na faculdade, e em suas carreiras futuras. Provérbios 2:1-11 dizPorquanto a sabedoria entrara no teu coração, e o conhecimento será
suave a tua alma.
Agradeço, ao Pastor Joel
Costa, “the chairman of the
school Board” e quero
expressar a minha gratidão
e louvor a Deus por ter
colocado este projeto no
coração de nosso pastor e por ele ter aceitado o chamado de Deus, e com
tanta coragem aberto esta porta em todo o Ministério do Belém. O Pastor
Joel Costa, tem trabalhado muito, e nos incentivado a prosseguir em frente, em todos os desafios que aparecem. E até que
enfim, chegamos aqui hoje! “Bethlehem Christian
Academy já e uma realidade hoje para glória de Deus!”
Agradeço, o Administration Board de nossa escola, Pr.
Davi Moreno, “Assistant Chairman”, o Pr. Cássio Rafa,
“The Executive Director”, Mrs. Marisol Moreno, “The
Teacher, and the Assistant Director of Education”, and Ms.
Barbara Borges, “The Secretary and Treasurer.” A todos
os pastores que juntos trabalharam para realizar este
projeto do ano 20/21 com sucesso. Deus tem chamadonos para criar, educar futuros líderes cristãos, que irá
impactar o mundo, envolvidos em seu chamado espiritual, na igreja, e no mundo.
Aos queridos pais de cada aluno, que ao longo do tempo acompanharam de perto toda
esta trajetória de manter o projeto de ensino com êxito na vida de cada aluno, muito
obrigado por sua intensa participação. Aos nossos estudantes que com tanto esforço e
trabalho, concluiram cada matéria de aula com êxito, por sua participação e empenho de
terminar cada tarefa de aula em dia. Posso dizer
que isto e admirável. Hoje vemos este lindo
resultado. Congratulations! May God continue
blessing you all, and your future.
Salmo: 113:3 – Diz: “Desde o nascimento do sol
até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor.”

IGREJA EM RICHMOND, NA VIRGÍNIA, RETOMA AGENDA REGULAR DOS CULTOS
São muitos os milagres vividos pela congregação nos últimos meses

Pr. Jefferson Alves
Líder em Richmond, VA
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Paz do Senhor Jesus!
Graças a Deus depois de um ano atípico, por motivo das restrições impostas à reunião presencial de
grupos, estamos retomando a agenda regular da igreja.
Mesmo em um período de dificuldade,temos visto as mãos de Deus trabalhando nas famílias,
fortalecendo aos fracos e operando milagres. Se fôssemos enumerar os milagres vividos pela
congregação nesse ano não teríamos espaço suficiente no nosso newsletter.
Pr. Jefferson e Irmã Adma Um dos mais marcantes foi a cura que Deus operou na saúde de uma irmã da nossa congregação. Ela
foi diagnosticada com um câncer e devido ao estado que a doença lhe levou, ela desenvolveu um quadro de
depressão e síndrome do pânico. Nesse período ela foi convidada por uma irmã que trabalhava na sua casa
para a reunião da família cristã. Ela compareceu a família cristã e aceitou a Cristo como Salvador. Junto
com os integrantes da família Cristã começamos a orar
a Deus e aproveitamos para lhe contar os milagres que
Deus havia realizado no passado e que Ele era
poderoso de fazer mais uma vez.
Nesse ínterim, ela começou a reagir e melhorar
significativamente do quadro psicológico e depois de um
longo ano voltou para fazer o acompanhamento dos
tumores existentes. Para a glória de Deus ela recebeu a
excelente notícia que os tumores haviam desaparecido e nenhum rastro de câncer
foi encontrado no seu corpo. Momento em que recebeu a liberação médica.
Glórias a Deus!
Queremos deixar registrada a nossa gratidão a Deus e ao nosso Pr. Joel pelo apoio com que nos ajuda a seguir firmes e focados em
servir ao Senhor. Em Cristo!

SUMMER BLESSING 2021: EVENTO PROMOVIDO PELA NOSSA ESCOLA
NA FLÓRIDA REÚNE MAIS DE 90 CRIANÇAS
O primeiro “Summer Blessing” realizado pela nossa escolar Bethlehem Christian
Academy está sendo realizado em nossa Igreja Sede em Lighthouse Point, no
estado da Flória. Conhecido como “Férias de Verão”, o evento é gratuito e reune
crianças de 5 a 16 anos, As principais atividades são: Artes, Trabalhos Manuais,
Experimentos Científicos, Música, Drama, Culinária e Passeios. Mais de 90 alunos
tem comparecido às atividades que são ministradas três dias na semana e irão até o
dia 29 deste mês. A seguir alguns flashes.

CONGREGAÇÂO EM WASHINGTON DC ATRAVESSA A PANDEMIA COM EVANGELIZAÇÃO
Pr. Joel Silva
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Líder em Washington DC

A Paz do Senhor a todos!
Atravessando um longo período de restrições no ano de
2020 devido ao Covid-19, e com os templos restritos pelo
Condado, passamos a reunirmos no máximo em 10 pessoas.
Pr. Joel Silva e Irmã Elizabeth Convertemos uma das salas da igreja em um estúdio para
cultuarmos a Deus com os nossos irmãos. Mesmo em meio às barreiras sanitárias e
respeitando as normas do nosso Condado, a congregação em Washington D.C. manteve
viva a vocação de nosso ministério de sermos uma igreja atuante e missionária.

Com o chamado e desejo ardente de proclamarmos a salvação, nos reuníamos em grupos para a evangelização e
distribuição de kits de higienização sanitária (álcool em gel, máscara, e folhetos, etc).
Foi um período impactante, com lutas, dificuldades, mas com lampejos do cuidado, da revelação e do mover da glória de
Deus em nossa igreja - triunfamos em unidade e saímos ainda mais fortalecidos em Cristo Jesus.

Agora, já sem restrições, tivemos um maravilhoso culto de ação de graças em um dos parques de nossa cidade. Em nossa
igreja pairava um forte sentimento de gratidão.
Nossas irmãs das “Mulheres de fé” juntamente com o grupo de louvor foram usadas por Deus na adoração.
Durante o culto fomos agraciados com o mover do Espirito Santo através da ministração da palavra de Deus e nossos
irmãos puderam testificar os milagres e os cuidados do Senhor.
Recentemente retomamos nossas vigílias e Deus tem revestido nossos irmãos de poder e ousadia. Temos experimentado
uma igreja renovada, mais sedenta de Deus e preparada para os novos desafios pós-pandêmicos.
Oremos para que o Senhor da seara continue separando ceifeiros!
Em nossa regional retomamos as
atividades na sub-congregação da cidade
de Baltimore.
Nossos irmãos estão muito animados com
o retorno dos cultos presenciais e já
estamos colhendo os frutos pois vidas
estão sendo resgatadas para honra e glória
de nosso Senhor Jesus Cristo..

CONGREGAÇÃO EM MANASSAS, VIRGÍNIA, ALMEJA ABRIR TRABALHO DE LÍNGUA HISPANA
Pr. Ezequiel Rocha
Lider em Manassas, VA
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Amados irmãos a Paz do Senhor!
Deus tem nos abençoado ricamente através do trabalho de nosso pastor Joel Freire, aqui em
Manassas, Estado da Virgínia. Sou grato a Deus por poder trabalhar há alguns anos nesta
seara, junto ao nosso pastor.
Tem sido um desafio, enquanto o COVID-19 assola o mundo, congregar as pessoas. Fomos
Pr. Ezequiel e Irmã Lenir
privilegiados em ter, todo o tempo, as portas abertas para adorar ao Senhor. Utilizamos casa de
irmãos e o pátio da igreja para vários cultos ensejando alcançar e reunir um número maior de irmãos, observando os
limites estabelecidos pelo governador estadual.
As mulheres de fé não deixaram de orar, as crianças continuaram aprendendo a palavra na sala das crianças, por vezes
dramatizando histórias da Bíblia, várias crianças foram apresentadas ao Senhor, mesmo com o número de salvação
durante os culto não ter sido significante, vários irmãos experimentaram uma intimidade maior com Deus. Alguns jovens
formaram famílias, estabeleceram suas casas, geraram filhos, alguns irmãos emigraram para outros lugares, porém Deus
continuou suprindo através dos dizimistas fiéis.
Nossa oração e principal expectativa é poder alcançar os hispanos para o Senhor Jesus, através de famílias cristãs, poder
atender os que estamos evangelizando, de modo a estabelecer uma congregação de língua hispana alcançando os desigrejados. Enfim, alcançar a todos aqueles que o Senhor Jesus chamar.
Sabemos que isto não é obra de um só. É Obra de Deus e Ele conta com todos nós.
Ainda dependemos muito de joelhos dobrados, corações quebrantados, olhos molhados, de jejum e mãos que semeiem.
Como Josué desejamos
conquistar a terra que o
Senhor tem prometido.
Aproveitamos a
oportunidade para
compartilhar com os
irmãos alguns momentos
em eventos realizados
em nossa congregação: A Santa Ceia do Senhor ao ar-livre durante a pandemia e também já
dentro do templo; doação de uma Bíblia após aceitar Jesus; nosso grupo “Mulheres de Fé “
louvando ao Senhor; criança
sendo apresentada durante o culto
e o departamento infantil com
nossas crianças representando a
crucificação na última Páscoa.
Continuem orando pela nossa
igreja na cidade de Manassas.
Que Deus abençoe a todos nós!

B AT IS M O E EVA NGE LIZ AÇÃO N A IT ÁLIA M AR CA M
R E TO R N O DA IG R EJ A P Ó S P AN DE M IA

Aos poucos o mundo está retornando às atividades regulares após um
período crítico vivido por conta da pandemia causada pelo Covid-19. A Itália
foi uma das que mais sofreu, principalmente no início, com milhares de
mortes e completamente reclusa por mais de uma ano. Os trabalhos em
nossa igreja, obedecendo as exigências impostas pelas autoridades
governamentais, foram resumidos a encontros via internet. Apesar disso,
em nenhum momento o povo de Deus se dispersou, em nenhum momento
a força e vontade de adorar a Deus diminuiu. Pastor Juliano Abrahão, nosso
coordenador na Italia, juntamente com sua família, cooperadores e demais
Pr. Juliano e Irmã Lucélia
irmãos, sempre estiveram unidos e esperando por este momento de retomar
as atividades para cumprir o propósidto de adorar, evangelizar, discipular e cuidar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
Recentemente foi realizado o batismo em nossa sede na cidade de Torino, onde 5 irmãos tiveram a oportunidade de
descer às águas e declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo.

Na cidade de Mantova, onde está o nosso líder, pastor Tiago Lanzoni, juntamente com sua esposa
Suélen Lanzoni, foi realizada mais uma ação de evangelização. Esta iniciativa, cumprindo o Ide de
Jesus e anunciando o Seu evangelho, tem trazido muitas vidas perdidas para a presença do nosso
Salvador. “Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas…” Isaias 51:7

Pr. Tiago Lanzoni e
Irmã Suéllen
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Pb. Marcelo Najah Fakhouri
A Paz do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus!
Nesta terceira parte do nosso estudo “A Verdade Dentro da Verdade” , estaremos abordando ainda outros pontos imortantes
quanto ao nascimento do nosso Senhor Jesus. A abordagem sempre em defesa da nossa fé no Senhor Jesus diante daquilo
que se pregam por ai, principalmente entre os muçulmanos.
De acordo com o que foii relatado na parte II de nosso estudo, Maria e tudo ao que redor dela, e o que ela tocasse estaria
imundo por 7 dias? Com toda certeza Maria tocou em Jesus para enrolá-lo em panos e para amamentá-lo. Então o Cordeiro de
Deus, Imaculado, permaneceu impuro or 7 dias? Impossível
AQUI SE CUMPRE UMA PROFECIA
Miqueias 5:3: Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do
Governante voltará para unir-se aos israelitas.
É Jesus, que ao nascer, está trazendo consigo uma nova aliança. A graça de Deus acima de toda a lei cerimonial. Veja como a graça de Deus já
estava presente na vida de nosso Senhor Jesus o tempo todo. Quão maravilhosa graça!
Mas com toda certeza, José e Maria cumpriram o tempo determinado para purificação de Maria e dentro da manjedoura.
Jesus sempre cumpriu toda a lei moral e cerimonial de Deus!
Bem, ainda segundo a tradição dos escritos judaicos, quando um sacerdote ia de Jerusalém até Efratah (região de criação que nos interessa, pois
com certeza existeiam outras com a mesma função), buscar um cordeiro ou mais, para o sacrifício, após conferir sua perfeição, novamente ele o
enrolava em panos e o trazia consigo, em cima do seu jumento.
Não permitia mais que o cordeiro caminhasse para que não ocorresse o fato de se machucar, o que invalidaria o sacrifício. Chegando em
Jerusalém, adentrava com ele pela porta das ovelhas. Após esta porta, existiam tanques onde os animais eram lavados (5 vezes) para serem
purificados e só depois sacrificados.
PLANOS DE DEUS: CUMPRIMENTO DA PROFECIA DE ZACARIAS
ZACARIAS 9:9 - “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu Rei virá a ti, justo e
trazendo a salvação, humilde, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta.
LUCAS 19:35-41 - “E trouxeram-no a Jesus; e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em
cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das
Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as
maravilhas que tinham visto, Dizendo:- Bendito o Rei que vem em nome do Senhor; paz no céu, e glória nas
alturas! E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus:- Mestre, repreende os teus discípulos. E
respondendo ele, disse-lhes:- Digo-vos que, se estes se calarem, logo as pedras clamarão. E quando já ia
chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela,”
Como sabemos, Jesus vinha descendo do Monte das Oliveiras, atravessaria o Vale de Cedron, indo em direção ao
templo. E quando adentrou na cidade de Jerusalén montado em um jumento, foi pela porta oriental (hoje
conhecida como a porta dourada). A mesma porta por onde adentraram os sacerdotes. Ela dava de frente ao altar, seguido pelo lugar Santo.
Mas se Jesus era Cordeiro de Deus, não deveria entrar pelas portas das ovelhas?
Sim, mas lembrem-se que os cordeiros que entravam pela porta das ovelhas, seriam banhados para serem purificados.
Jesus não tinha pecados (os muçulmanos também afirmam que os profetas de Deus não tinham pecados). Ele não precisava ser purificado.
Era o Cordeiro de Deus e Sumo Sacerdote, apresentando-se pronto, ante o Altar, para sacrifício!
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. Na próxima edição vamos estar falando sobre isso. Não perca a Parte IV do nosso estudo.
HISTÓRIA DA CHEGADA DOS MUÇULMANOS NOS ESTADOS UNIDOS
A história inicial dos muçulmanos no Novo Mundo é assunto de debate. Os historiadores argumentam que
os muçulmanos chegaram às Américas no início do século 16, no atual Novo México e Arizona. Todos os
analistas concordam que a primeira migração consistiu de escravos africanos. A maioria dos escravos que
tentaram manter as práticas religiosas islâmicas após sua chegada foi convertida ao cristianismo. Em
meados do século XVII, está documentado que os muçulmanos
turcos imigraram com outros imigrantes europeus. A imigração
aumentou drasticamente de 1878 a 1924, quando os muçulmanos
dos Balcãs e da Síria se estabeleceram nos dias modernos de Illinois, Ohio, Michigan, Iowa e Dakota.
Naquela época, a Ford Company empregava tanto muçulmanos quanto afro-americanos, pois eram
eles os mais inclinados a trabalhar em suas fábricas em condições exigentes. Nas décadas de 1930 e
1940, os muçulmanos nos Estados Unidos construíram mesquitas para sua observância religiosa
comunitária. Atualmente, o número de muçulmanos nos Estados Unidos é estimado em 3 a 4 milhões.

