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PALAVRA DO PASTOR 
 

hegamos no mês setembro! Este mês é conhecido por nós brasileiros como o mês 
das flores, quando se inicia a primavera. Neste setembro estaremos orando pelo nosso querido 

Brasil. Este Brasil que tanto amamos, de um sonho intenso, de amor, de esperança, e que, embora nem 
tudo sejam flores, tornou-se um dos campos missionários mais prósperos do último século. São 110 
anos de história das Assembleias de Deus no Brasil. Desde que os missionários suecos Daniel Berg e 
Gunnar Vingren pisaram em solo brasileiro, no ano de 1910, a Igreja do Senhor Jesus não pára de 
crescer. Definitivamente Deus tem abençoado, e muito, a sua Igreja no Brasil. 
Nesta edição, você encontrará um pequeno histórico desta trajetória, em especial da Assembleia de 
Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, que se inicia no ano de 1927, com a ida do missionário Daniel 
Berg e sua esposa Sara Berg para a metrópole paulista. O amor pelas almas perdidas, a fé em Deus e a 
obediência ao chamado do Espírito Santo, foram os grandes ingredientes para o firmamento desta 
estrutura evangelística que jamais foi abalada ao longo do tempo, pelas investidas do inimigo. 
O Brasil continua sendo um celeiro próspero para ganhar almas para Jesus e para formação de 
missionários que, aos milhares, estão sendo enviados a todos os continentes com o propósido de 
cumprir o Ide de Jesus e pregar a sua Palavra. 
Nosso pastor superintendente, José Wellington Bezerra da Costa, que no próximo mês completará 87 
anos, tem liderado com muita sensatez e sabedoria, esta missão, há mais de 40 anos. Peço aos irmãos 
que orem por ele, para que Deus continue dando-lhe saúde, força e disposição para conduzir este 
bastão. Todos sabem que as responsabilidades e os desafios da função são enormes, mas sabemos 
também que o Deus que começou esta obra é fiel para terminar. 
E por falar em obra missionária, tivemos recentemente, aqui nos Estados Unidos, a realização do nosso 
X Conad na cidade de Orlando, Flórida. Uma benção! O Conad é um evento que realizamos para Deus. 
Teve sua realização adiada, devido ao Covid-19, do ano passado para este ano. Muitos dos nossos 
irmãos, devido às restrições, não puderam estar conosco nesta festa linda. Quem esteve presente teve o 
privilégio de degustar das delícias do Espírito Santo que batizou muitos irmãos e encheu os nossos 
corações com palavras poderosas. Em 2022 tem mais! Espero que desta vez, você que não pode estar 
conosco este ano, venha fazer parte desta linda festa que dedicamos a Deus. 
Não se esqueça de incluir em vossas orações os povos perdidos. A nação muçulmana tem se espalhado 

pelo mundo. Tem crescido em números e em desespero por servir à um deus que não 
existe e, portanto,, não responde as suas orações. 
 
O Senhor Jesus se importa com você e com aqueles que não o conhecem.  
 
Adorar, Evangelizar, Discipular, Cuidar - A responsabilidade é Minha! 
 
Pastor Joel Freire Costa 
Senior Pastor 

 
4000 N. FEDERAL HWY 
LIGHTHOUSE POINT, FL  
33064 USA 
PHONE: +1 (954) 782.0430 
EMAIL:  igreja@adbelem.org 
WEBSITE:  www.adbelem.org 
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NOTA DA REDAÇÃO 

Nós, da redação do Mission Newsletter, queremos 
parabenizar o nosso  pastor Joel Freire Costa por mais um 
ano de vida. Que o Senhor Jesus Cristo o abençoe cada vez 
mais com a unção do Espírito Santo. Que continue sendo este 
homem dedicado e sincero na Obra do Senhor! “Porque por 
meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se 
te aumentarão.” Provérbios 9:11 



	

	
	
    

s primeiros passos foram dados há mais de 
110 anos através da oração dos 

missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg: 
“Manda ajuda Senhor, faz a tua vontade. Nos usa 
com poder e unção, nos mostra onde devemos ir, 
nos dá nova revelação. Nos usa para missão.” 
A obediência à Deus transformou a história de um povo. A obediência a Deus, na 
continuade dos trabalhos dos missionários suecos, hoje, com a direção do pastor 
José Wellington Bezerra da Costa, transformou a Assembleia de Deus  na maior 

Igreja Pentecostal do Brasil,  
Na grandiosiade de bençãos alcançadas pela graça e 
misericórdia de Deus, a  precisão dos números é irrelevante. São 
milhares de igrejas Assembleias de Deus, espalhadas de norte a 
sul, de leste a oeste do Brasil e fora dele. São milhões de vidas 
alcançadas para Cristo. E a obra do nosso Senhor Jesus Cristo 

continua firme e 
crescendo para a honra 
e glória dele, Jesus! 
No último mês de maio, 
após exatos quinze meses sem realizar um batismo em 
águas, por conta da pandemia do COVID-19, a Assembleia 
de Deus em São Paulo voltou a batizar novos crentes. Em 
períodos anteriores à pandemia, os cultos de batismos 
chegavam a reunir 8 mil pessoas, no novo templo-sede, 

por isso, afim de evitar aglomeração, o formato do 
batismo foi modificado. O batismo, temporariamente, não 
está sendo realizado com os candidatos de todas as 

congregações, numa mesma data e sim em 
grupos e dias alternados. O pastor vice-

presidente José Wellington Costa Júnior 
(foto à esquerda), dirigiu esta grande 
festa espiritual e ministrou a Palavra de 
Deus.  
Grandes homens de Deus, cheios do 

Espírito Santo, sempre estiveram à frente deste importante trabalho missionário nas 
Assembleias de Deus no Brasil.  

Na foto abaixo, do lado direito, nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, 
durante o culto de Ação de Graças por mais um aniversário, ao lado do presidente do Brasil,  Exmo. 
Sr. Jair Antonio Messias Bolsonaro,  na Igreja sede da Assembleia de Deus na cidade de São Paulo. 

Do lado direito, a 
atual diretoria da 
Assembleia de 
Deus, Ministério 
do Belém no 
Estado de  São 
Paulo, eleita no 
ano passado 
para mais um 
mandato. 

FRUTO DA OBEDIÊNCIA, ASSEMBLEIA DE DEUS NO BRASIL 
COMPLETA 110 ANOS 



	

 
 

A Assembleia de Deus teve início com a chegada do missionário Daniel 
Berg e esposa Sara Berg, em 15 de novembro de 1927, com o objetivo de 
anunciar as Boas Novas na metrópole paulista, como já haviam feito em 
outras cidades e Estados. Ao chegar à grande cidade industrial, Daniel 
Berg não conhecia ninguém, nem trazia o endereço de qualquer pessoa. 
Estava tão-somente escudado e confiante na direção divina. Trazia pouco 
dinheiro, razão por que resolveu alugar uma casa em um dos lugares 
mais humildes da cidade, o bairro de Vila Carrão, naquela época, quase 

totalmente despovoado. O primeiro culto teria ocorrido no 
mesmo dia da chegada do casal Berg, 15 de novembro de 
1927, cujo acontecimento ficou marcado na história como 
sendo a data oficial da fundação da igreja. Para participarem 
desse culto, convidaram o casal de missionários suecos 
Simon e Linnéa Lundgren. Os cultos prosseguiram. Eles 
deixavam a porta aberta e se limitavam a cantar e orar, 
acompanhados do bandolim do missionário Daniel Berg. 
Orando muito, prosseguiram, os dois, com as reuniões. Mas 
não as anunciava publicamente. 
 

Certo dia quando estavam cantando e orando uma senhora 
bateu à porta e convidaram a entrar na residência. Essa irmã 
era recém-convertida na Assembleia de Deus em Maceió 
(AL), porém, teve que se mudar para a cidade de São Paulo. 
Essa irmã contou aos missionários que sempre orava pedindo 
ao Senhor que enviasse obreiros para dar início à Assembleia 
de Deus na cidade. O irmão Daniel Berg logo entendeu que 
sua chegada naquele município era uma providência de 
Deus.  
 
No dia 4 de março de 1928, três novos membros foram 
batizados nas águas. Em abril a sede passou a funcionar na 

avenida Celso Garcia nº 1209 e posterioremente mudou-se para o nº 946A. A multidão era sedenta por 
Deus e algumas cidades do interior passaram a receber a mensagem pentecostal como Jundiaí e 
Campinas. O segundo batismo foi realizado pelo missionário Daniel Berg e contou com o apoio do irmão 
Adriano Nobre de Almeida. No ano de 1929 a igreja tornou-se pessoa jurídica a Sede passou a funcionar 
na rua Cândido do Vale nº41. 
 
Em 1930 ocorreu a inauguração do primeiro templo que 
comportava 250 pessoas e ficava localizado na rua Vilela nº 
59 no Tatuapé. No dia 15 de setembro de 1930 tomou 
posse como presidente o irmão Samuel Nystrom. Este 
substituiu o irmão Daniel Berg após a primeira Convenção 
da CGADB em Natal (RN). Os trabalhos foram se 
expandindo para os bairros como, Ipiranga, Cambuci e 
Brás. Em maio de 1932, assumiu o pastorado o irmão 
Samuel Hedllund que substituiu o irmão Samuel Nystrom. 
Este foi para o Rio de Janeiro assumir a redação do jornal 
Mensageiro da Paz. No dia 30 de abril de 1935 o pastorado 
ficou sob a responsabilidade do irmão Charles Leonard Simon Lundgren e a igreja da capital contava 
com 400 membros. De julho de 1938 a setembro de 1939 a presidência ficou com o irmão Francisco 
Gonzaga da Silva que ao mesmo tempo pastoreava a Assembleia de Deus em Santos (SP).                …          

AD	BELÉM:	UMA	HISTÓRIA	DE	AMOR	PELAS	ALMAS	PERDIDAS	



	

 
 

… O sexto pastor a assumer o pastorado da Igreja do Belém foi o irmão Bruno Skolimowsky 
que foi empossado em setembro de 1939. Ainda na gestão do irmão Bruno foi adquirido um 
terreno para construção do futuro templo, inaugurado em 15 de janeiro de 1941 na avenida 
Alcântara Machado n° 616  no bairro do Belém, na cidade de São Paulo. 

No dia 25 de fevereiro de 1946 o irmão Cícero Canuto de Lima assumiu a presidência da 
Igreja Assembleia de Deus, no Belém. A primeira cidade a ser visitada pelo irmão Cícero, 
foi Indaiatuba (SP) que celebrava a inauguração do seu novo templo e era pastoreada pelo 
irmão Francisco Camargo de Castro. 
 

Seguro na observação da doutrina o irmão Cícero Canuto de Lima 
separou um dia por mês para promover estudos bíblicos: a primeira 
segunda-feira. A estrutura eclesiástica do Ministério do Belém está 
organizada em setores na Grande São Paulo e, em campos, no interior 
do Estado, no qual o irmão Cícero tinha a ajuda dos obreiros como: 
Joaquim Marcelino da Silva, João Alves Corrêa, Agenor Alves de 
Oliveira, Carlos de Assumpção Mena, Eliseu Queiróz de Souza, Alfredo 
Rudzit, Teodoro Towfkam Towkaniuk, Carlos Padilha de Siqueira, José 
Ezequiel da Silva, Odilon Hissa Karan, entre outros. 
 
Por motivos de grave enfermidade e idade avançada, o irmão Cícero Canuto de Lima foi substituido no 
dia 6 de Janeiro de 1980 pelo irmão José Wellington Bezerra da Costa que o auxiliava como vice-
presidente. A Igreja do Belém contava naquela época com 500 congregações e 700 mil membros 
distribuídos pelos setores de Tucuruvi, Lapa, Osasco, Carapicuiba, Indianópolis e Casa Verde. A 
expansão fez-se sentir por todo interior onde o Ministério do Belém está presente em todas as cidades. 
 
Estiveram na presidência da Igreja Assembleia de Deus – Sede do Ministério do Belém os valoros 
pastores: irmão Daniel Berg, irmão Samuel Nyströn, irmão Samuel Hedlund, irmão Francisco Gonzaga 
da Silva, irmão Sylvio de Brito (interino), irmão Bruno Skolimowsky, irmão Cícero Canuto de Lima e 
atualmente, desde 1980, irmão José Wellington Bezerra da Costa.  

UMA LIDERANÇA ORIENTADA PELA PALAVRA DE DEUS E CHEIA DO ESPÍRITO SANTO 

mpossível falar da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sem 
lembrar da querida irmã Wanda Costa, esposa do pastor presidente 
José Wellington Bezerra da Costa, que já está nos braços do Senhor. 

Ela nos deixou um legado de obras lindas. Sua paixão por missões sempre 
foi evidenciada por onde passou. Enquanto esteve conosco lutou 
bravamente, ao lado do marido pelas almas perdidas. 
"Um amor verdadeiro é aquele que resiste ao teste do tempo e ter ao lado 
uma pessoa que conhece todas as nossas imperfeições e continua nos 
amando do mesmo jeito. Amar é fazer das nossas vidas uma só. É ver o sol 
brilhando mesmo num dia chuvoso… Ver as estrelas brilharem e pensar que 
isso só ocorre porque estamos juntos, e juntos enfrentamos os desafios e as 
dificuldades de mãos dadas, porque quem ama de verdade sabe que os dois 
são muito mais fortes do que se estiverem separados. Te amo, Wanda." 
José Wellington Bezerra da Costa 

				Daniel	Berg											Samuel	Nyston					Samuel	Hedlund					Francisco	Silva			Bruno	Skolimowsky						Cícero	Canuto									José	W.	Costa	



	

Maestrina Ruth Pereira 
Lighthouse Point, Florida 
	
“Louvarei o nome de Deus com um cântico, e 
engrandecê-lo-ei com ação de graças.” Salmo 69:30 
Adorar e louvar a Deus em momentos bons não é 
difícil. Mas Deus também quer nos ver adorando e 
louvando seu Nome em meio à tribulação. 

O Senhor está sempre pronto a nos ajudar, nos abraçar, nos curar, 
abençoar nossas vidas. Mas tudo tem um tempo determinado e 
tudo Deus fez formoso em Seu tempo. O sofrimento também tem 
um tempo determinado. Não é para sempre. 
É assim que nós do Bethlehem Ministry Choir fazemos - 
Adoramos e louvamos a Deus em todos os momentos, porque Ele 
merece a nossa adoração, merece o nosso louvor. 
Quando começamos a adorar e louvar a Deus, as coisas começam a 
mudar. A esperança vem! Porque onde há louvor, Deus está ali no 
meio. Não deixe nunca que a presença de Deus saia de sua vida. 
Continue buscando a Ele, obedecendo a Ele, adorando e tendo um 
coração agradecido. Ele prometeu estar conosco até a consumação 

dos séculos. Ele é 
o Grande Eu sou. 
Não tem nada que 
não possa realizar. Ele não faz por nós porque somos 
bonzinhos. Ele faz por causa da Sua misericórdia, da Sua 
bondade, porque Ele é fiel. Aguarde com confiança em 
Deus, que o que há de vir virá e não tardará. Somente O 
adore e louve Seu Nome! 

CORAL AD-BELÉM USA: ADORAR A DEUS A TEMPO E A FORA DE TEMPO 

ACADEMIA DE MÚSICA AD-BELÉM USA. PREPARA 
NOVOS MÚSICOS PARA A ORQUESTRA 

	
No mês de junho, a Bethlehem  Music 
Academy dos Estados Unidos, igreja-
sede, sob a coordenação do Ev. Silmo 
Moura encerrou o semestre dos módulo 
1, 2 e 3 das aulas de violino, orientados 
pela professora Paula 
Pimentel, via online. 

Estes são os preparativos básicos 
para os novos músicos estarem 
aptos a participarem da nossa 
orquestra louvando e adorando a 
Deus com seus instrumentos. 

I CONAC - CONGRESSO NACIONAL DOS 
CAVALEIROS EM ORLANDO, É SUCESSO 

 
Um grande público compareceu às atividades do primeiro 
Congresso Nacional dos Cavalheiros, realizado durante as 
atividades do CONAD, em Agosto passado, na cidade de 
Orlando, Flórida. Durante as palestras, ministradas por vários 
pastores, foram discutidos temas direcionados aos homens 
para melhor servimos a Deus, a nossa família e a nossa Igreja. 



	

 
 

O batismo realizado no dia 28 de agosto na Suiça foi na cidade 
de Bienne. O evento ocorreu durante o culto de Missões onde 
a própria Suica foi alvo das nossas orações durante o mês de 
agosto. Foram 16 novos irmãos que desceram às águas 
batismais. Este é o terceiro batismo que o trabalho missionário 
na Suiça realiza este ano. Ao todo,já somam 29 irmãos 
batizados. Ainda durante o culto de missões, na cidade de 
Genève, duas almas aceitaram a Jesus como seu Salvador. 
Uma brasileira e uma holandesa. “Ainda estamos tendo um 
número reduzido de presenças nos cultos devido às regras do 
distanciamento, mas foi uma linda festa marcada por conversões e renovo no 

Espírito Santo.” afirma o pastor Fábio Alexandre, coordenador dos trabalhos missionários na Suíça. 
 

CONGREGAÇÃO EM BIENNE, SUIÇA, CELEBRA CULTO DE MISSÕES COM BATISMO DE 16 IRMÃOS 

 
 

No último mês de agosto, entre os dias 11 e 15, tivemos a realização do X CONAD, na 
cidade de Orlando, Flórida. O evento, que deveria ter sido realizado no ano passado, 
mas devido ao Covid-19 foi adiado para este ano, contou com a presença de centenas de 
irmãos. Infelizmente, ainda devido ao Covid-19, muitos irmãos, principalmente de outros 
países, não puderam compararecer ao evento. Mesmo assim, Deus esteve todo o tempo 
conosco e o CONAD foi uma benção! Com o tema “Cosmovisão Cristã”, foram realizadas 
palestras para os homens, mulheres, jovens e para as crianças. Toda a família recebeu a 
Palavra do Senhor Jesus 
para as suas vidas. 
Verdadeiramente o evento 
foi de todos e para o nosso 
Deus. Para você que perdeu 

esta festa, não fique triste, as inscrições para o 
CONAD-2022 já começaram. Inscreva-se já, 
garanta seu lugar. Não se esqueça: O CONAD É 
PARA DEUS! 

CONAD 2021: O EVENTO DA FAMÍLIA, REALIZADO PARA DEUS! 



	

 Paz do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus! 
Estamos nos encaminhando para as partes 

finais do nosso estudo “A verdade dentro da 
Verdade”. No último texto, parte IV, encerramos 
com a frase onde dizíamos que a porta 
encontrada durante os trabalhos arqueológicos, 
em 1969, por James Fleming, tinha sido, 
provavelmente a porta pelo qual Jesus adentrou. 
Na realidade, já entrando na parte V deste 
estudo podemos dizer que “as pedras estão ali 
clamando”, confirmando que através delas 
Jesus passou. 

 
CUMPRIMENTO DE OUTRA 

PROFECIA, ESTA DITA POR NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO 

PESSOALMENTE 
 
Lucas – 19:38-40 “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, as  próprias pedras clamarão.”		
Mas ainda, segundo a profecia de Zacarias 14:4-
5, nada, nem mesmo o tal cemitério muçulmano 
ou a porta totalmente lacrada, impediram nosso 
Senhor Jesus de adentrar novamente e de 
ocupar seu lugar no Templo que será erguido. 
Zacarias 14:4-5: “E naquele dia estarão os seus 
pés sobre o monte das Oliveiras, que está  

A  VERDADE  DENTRO  DA VERDADE 
PARTE V  

defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte 
das Oliveiras será fendido pelo meio, para o 
oriente e para o ocidente, num vale muito 
grande; e metade do monte se apartará para o 
norte, e a outra metade dele, para o sul. E 
fugireis pelo vale dos meus montes (porque o 
vale dos montes chegará até Azel), e fugireis 
assim como fugistes de diante do terremoto nos 
dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o 
SENHOR meu Deus, e todos os santos contigo, 

ó Senhor.” 
Precisamos ainda abordar um outro 
ponto que demonstra o cuidado e a 
sabedoria de Deus, em toda esta 
arquitetura de construir uma ponte entre 
Ele e o caído homem.  
Todo o cordeiro a ser sacrificado deveria 
ser de um ano de idade e sem defeitos. 

Porque com Jesus foi diferente? Porque 
como sabemos, nosso Senhor Jesus foi 

sacrificado aos 33 anos, no fim de seu ministério 
aqui na terra. 
Vejamos: se nosso Senhor Jesus fosse 
sacrificado com um ano de idade, realmente ele 
seria, com toda certeza alguém que nunca 
experimentara o pecado. 
Claro, que pecado tem um bebê de um ano? 
Porém, Ele veio “para em tudo ser tentado” e 
passar por todas as dificuldades e provações 
que nós, os homens, passamos. 
Hebreus 4:15: “Porque não temos um sumo 
sacerdote que não possa compadecer-se das 
nossas fraquezas; mas um que, como nós, em 
tudo foi tentado, mas sem cometer pecado.” 
 
Pb. Marcelo Najah Fakhouri 
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As fontes ainda não são seguras e os dados carecem de atualização, mas registros 
nos mostram que existem atualmente 94 instituições islâmicas no país, contra 
apenas 33, em 1983. O Islâ é considerado uma religião minoritária no Brasil, trazida 
primeiro por escravos africanos e depois por imigrantes libaneses e sírios. Não é 
incluído de forma independente em tabelas e gráficos representativos das religiões 
no Brasil, sendo agrupado em "outras religiões", que geralmente representam cerca 
de 1% da população do país. O número de muçulmanos no Brasil, de acordo com o 
censo brasileiro de 2010, era de 35.207. As associações muçulmanas no Brasil, no 
entanto, registram um número maior de adeptos: de 400 a 500 mil. Essas 
estimativas abrangem uma faixa de 0,02-0,25% da população brasileira. 

INFORME SOBRE O ISLAMISMO NO BRASIL 


