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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus Cristo! 
 
Já estamos no mês de agosto, oitavo mês do ano e, praticamente há seis meses do 
início da pandemia do Corona Vírus, aqui nos Estados Unidos. 
Até aqui o Senhor Jesus tem nos sustentado, preservado a nossa vida, cuidado de 
nós, da nossa família e da nossa igreja. Evidentemente, pela permissão de Deus, 
vidas se perderam neste período. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus tem 
preservado a minha vida e a sua porque Ele está nos dando mais uma oportunidade 
para para que possamos adorá-lo mais, evangelizar mais, discipular mais e cuidar 
mais. Jesus tem nos dado mais uma chance de espalhar as maravílhas que Ele tem 
feito, não somente em sua vida, mas na da sua família e daqueles que estão a sua 
volta. Você já falou de Jesus para alguém hoje?  
Neste tempo atípico no qual estamos vivendo, temos visto muitos “fugirem” da 
realidade e da verdade. A palavra de Deus diz em João 8:32 – “E conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará.” 
O conflito de Jesus com os fariseus, enquando o Mestre ensinava no templo em 
Jerusalém, já nos revelava como a verdade humana é relativa, parcial e manipulável, 
girando em volta dos interesses próprios. Jesus tem sido a verdade bem presente em 
todas as circunstâncias da nossa vida, mas parece que muitos se esquecem disso e, 
nos momentos de dificuldades, se afastam de Deus, aquele que resolve todos os 
problemas.  
O Covid-19, que se espalhou pelo mundo, acabou criando uma outra geração de 
vírus. Em uma prova de desvio do verdadeiro foco da verdade, que é Jesus, vimos 
surgir a cada dia o vírus do medo, da incerteza, do “fake news” e infelizmente, o vírus 
do esfriamento da fé de muitos, inclusive dentro das igrejas. 
A Igreja do Senhor Jesus necessita urgentemente resgatar, não somente o primeiro 
amor, mas a gratidão pela vida, a gratidão pela salvação e não duvidar daquilo que o 
Senhor é capaz de fazer. 
Louve ao Senhor, porque Ele é bom e misericordioso!  “Regozijai-vos sempre. Orai 
sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.” 1 Ts 5-16-18.   
Estamos no mês especial de orações pela Suiça. Nosso trabalho missionário naquele 
país, que tem sido bem cuidado pelo nosso líder local, pastor Fábio Alexandre e 
demais pastores das congregações, tem crescido muito, mesmo nestes momentos 
de dificuldades. Vidas tem sido salvas, curadas e resgatadas, numa prova do amor 
incondicional do nosso Senhor para com o seu povo. 
Felizes também com as notícias vindas do Haiti, com o avanço das nossas obras em 
Jerèmie. Em breve, estaremos inaugurando o novo templo no Haiti com um grande 

culto para adorar aquele que vive e reina para 
sempre - Jesus! 
Continuemos nossas orações também pela Nação 
Muçulmana. Este povo, que amamos, precisa 
conhecer a verdade e o nosso Deus.  
Quando você ora o inferno estremesse. A cura da 
humanidade virá deste fruto consciente do nosso 
relacionamento com Deus. 
 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
JOEL FREIRE COSTA   
Senior Pastor 
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CONGREGAÇÕES	NA	SUIÇA	SUPERAM	FASE	CRÍTICA	DA	
PANDEMIA	MAS	CULTOS	CONTINUAM	RESTRITOS	

	
By	Pastor	Fabio	Alexandre	
Coordenador	na	Suiça	
	
A	Paz	do	Senhor	Jesus	Cristo!	
Neste	mês	de	agosto,	a	Suíça	é	o	país-alvo	das	orações	no	Ministério	do	
Belém.	Estamos	aqui	em	GENEBRA	e	quero	agradecer	a	Deus	pela	vida	do	
nosso	pastor	Joel	Freire	Costa	e	por	estarmos	neste	país	auxiliando	o	nosso	
pastor	na	missão	que	cada	um	de	nós,	entendemos,	fomos	chamados	a	fazer.	
Neste	momento	tão	conturbado	e	de	tantas	dificuldades	que	o	mundo	está	
vivendo,	ainda	neste	mês,	estamos	lutando	para	que	os	cultos	voltem	a	
acontecer	presencialmente.	Em	algumas	cidades,	por	exemplo	Bern,	nós	
ainda	não	retornamos	a	cultuar	porque	o	governo	não	autorizou	que	sejam	
realizados	cultos	presenciais.	Em	todas	as	demais	cidades,	gradativamente,	
estamos	voltando	aos	trabalhos,	mas	com	muitas	restrições,	conforme	os	

irmãos	podem	conferir	em		nesta	edição.		
Acima	de	todas	as	coisas,	estamos	
entendendo,	qual	é	a	boa,	perfeita	e	agradável	
vontade	de	Deus.	Nós	entendemos	que	este	é	
um	momento	de	muitos	vendavais	e	de	muitos	
desafios.	Compreendemos	que	as	aflições	dos	
justos,	que	o	nosso	Senhor	nos	instruiu	que	
passaríamos	e	passamos,	serão	vencidas	e	
ultrapassadas,	porque	o	Senhor	é	conosco	e	
Ele	tem	nos	ajudado.	Apesar	de	muitos	irmãos		
terem	sido	infectados	com	este	vírus,	graças	
ao	bom	Deus,	todos	eles	saíram	dos	hospitais	curados	e	restabelecidos.	Nós	clamamos	para	que	todo	o	
Ministério	do	Belém	nos	ajude	em	oração,	para	que	consigamos	voltar	aos	nossos	cultos.	Que	a	Igreja	do	
Senhor	possa	voltar	muito	mais	forte	nesse	momento	de	experiência	única	que	estamos	vivendo.	Mas	
sabemos	que,	com	toda	certeza,	há	um	projeto	de	Deus	preparado	para	que	a	Igreja	cresça	muito	mais,	
para	alcançarmos	muitos	daqueles	que	estão	aflitos,	depressivos	e	angustiados.	Foi	para	isso	que	o		
nosso	Senhor	nos	chamou.	Eu	quero,	em	nome	do	Senhor	Jesus	Cristo,	agradecer	a	cada	um	dos	irmãos	
que	tem	orado	por	nós,	tem	clamado	por	todos	nós	aqui	na	Suiça.	Em	todo	tempo	o	Senhor	Jesus	Cristo	
se	importa	comigo	e	com	você.		Adorar,	Cuidar,	Evangelizar,	Discipular;	A	responsabilidade	é	minha!	

Pr.	Fábio	Alexandre	e	Irmã		
Sulamita	Matos	da	Silva	
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ossas	congregações	na	Suíça	tem	seguido	todos	os	procedimentos	de	segurança	recomendados	
pelas	autoridades	do	setor	de	saúde	local.	Máscaras,	distanciamento	social	e	medidas		
preventidas,	como	a	utilização	de	álcool-gel	e	higienização	dos	templos.	Medidas	que	vem	sendo	

utilizadas	pelos	nossos	pastores	em	todos	os	trabalhos	presenciais	realizados.	Muitos	irmãos,	neste	
período,	tem	procurado	a	Igreja	do	Senhor	e	a	expectativa	é	que	haja	um	crescimento	ainda	maior	no	
número	de	almas,	reconhecendo	nosso	Senhor	Jesus	Cristo	como	seu	único	e	suficiente	Salvador.	
A	seguir,	alguns	registros	de	nossas	congregações	espalhadas	em	solo	suíço.		
Começamos	com	nossa	congregação	em	BASEL,	a	terceira	maior	cidade	da	Suíça	(foto	abaixo,	á	
esquerda)	e	também	WINTERTHUR,	que	fica	no	nordeste	do	país,	perto	da	fronteira	com	a	Alemanha	
(foto	abaixo,	á	direita)	onde	está	o	pastor	Giovani	Aparecido	do	Carmo	e	sua	esposa,	irmã	Débora	Marina	
Mota	de	Sousa,	dirigindo	os	dois	trabalhos.	(Obs.:	algumas	fotos	foram	tiradas	antes	da	pandemia.)	

	

	
Na	sequência,	registro	dos	trabalhos	missionários	que	estão	sendo	realizados	nas	cidades	de	BERN	e	
BIENNE,	com	o	pastor	Rodrigo	Carneiro,	líder	local,	juntamente	com	sua	esposa	,	a	irmã	Marília	Carneiro.	

CRESCE	ANSEIO	PELA	LIBERAÇÃO	TOTAL	DOS	CULTOS	PRESENCIAIS	



	

Às	margens	do	rio	Saarne	
ou	Sarine,	está	a	cidade	
de	FRIBURGO,	fundada	
em	1157,	e	também	a	

nossa	congregação.	Este	
lindo	trabalho	é	dirigido	
pelo	pastor	Liviston	

Cézar	Araujo	Silva	e	sua	
esposa,	irmã	Ana	Patricia	

Adorno	Araujo.	

Na	quinta	maior	
cidade	da	Suiça,	
LAUSANNE,		os	
trabalhos	estã	
sendo	dirigidos	
pelo	pastor	
Humberto		

Cavalcanti	e	sua	
esposa,	Irmã	

Edma	Cavalcanti	

Na	antiga	cidade	de	
NYON,		fundada	no	
ano	46	A.C.,		pelos	
Romanos	e	que	fica	
cerca	de	25	Km	de	
Geneve,	está	nossa	
igreja,	liderada	pelo		
pastor	Edson	Posso	
e	sua	esposa,	Irmã	

Clarice	Posso.	

ZURIQUE,	localizada	
no	nordeste	do	país,	
é	a	maior	cidade	da	
Suiça	com	certca	de	
380	mil	habitantes.	
Nossa	congregação	
em	Zurique,	que	vem	
crescendo	muito,	
tem	como	líder	o	
pastor	Alexandre		

Bastos	e	sua	esposa,	
Irmã	Valéria	Bastos.	

MUITAS	VIDAS	ACEITANDO	JESUS	E	SENDO	BATIZADAS	NA	SUIÇA	



	

Nem	a	chuva,	nem	o	frio,	nem	a	pandemia,	
na	Nova	Zelândia,	foram	impecílios	para	
realização	do	batismo	da	irmã	Luz	Guevara,	
peruana,	que	serve	ao	Senhor	Jesus	em	
nossa	congregação	na	cidade	de	
Christchurch.	Este	trabalho	é	dirigido	pelo	
pastor	Estêvão	Adailson	Vieira	e	sua	esposa,	
irmã	Eliane	Antunes	Vieira.		Além	
de	Christchurch,	o	pastor	Estêvão	
dirige	também		a	nossa	

congregação	na	cidade	de	Queenstown.	A	Nova	
Zelândia	é	um	campo	missionário	muito	carente	da	
palavra	do	Senhor.	Mesmo	sendo	um	trabalho	recente,	
muitas	vidas	tem	sido	alcançadas	para	Jesus	naquele	
país.	Orem	por	este	trabalho	missionário!	A	Nova	
Zelândia,	que	pertence	à	Oceania	e	cuja	ascendência	é	
europeia,	sobretudo	britânica,	abriga	muitos	
imigrantes	e	refugiados,	procedentes	de	outros	países.	

TESTEMUNHO:	EM	GENEBRA,	IRMÃ	DE	78	ANOS		
COM	COVID-19	É	CURADA	

	
Tivemos	um	testemunho	lindo	com	a	irmã	Lindalva	dos	Santos	que,	
com	78	anos	foi	internada	com	Covid-19.		A	irmã	Lindalva	estava	na	
Suíça	visitando	a	filha	que	congrega	em	nossa	igreja	em	Genebra.	Ao	
ser	curada	pelo	Senhor	Jesus	e	receber	alta	dos	médicos,	chegou	em	
casa	e	ligou	imediatamente	para	o	pastor	Fábio	Alexandre,	nosso	
coordenador	na	Suíça,	deixando	a	seguinte	mensagem:	“Pastor	Fábio,	
a	oração	do	justo	salva	o	doente.	Já	estou	aqui	em	casa,	graças	a	Deus!	
Em	nome	de	Jesus	voltei	para	casa.		Larguei	o	corona	virus	p’ra	lá!”	
Com	a	voz	embargada	e	ainda	bastante	emocionada	completou.	
“Aleluia…	Aleluia!	Muito	Obrigada!”																																						

RETIRO	DOS	JOVENS	
	
Registro	do	Retiro	dos	Jovens	na	

cidade	de	Leysin,	Suiça.	Este	
evento,	realizado	antes	da	

pandemia,	foi	uma	benção	e	teve	
a	participação	de	dezenas	de	

jovens	vindos	de	outras	igrejas.	
Muitas	vidas	foram	salvas	para	
Jesus,	restauradas	e	batizadas	

com	o	Espírito	Santo.	

Ainda na Suiça… 

NOVA	ZELÂNDIA:	PANDEMIA	E	FRIO	NÃO	IMPEDEM	BATISMO	NAS	ÁGUAS	



	

	
	
	

	
oas	notícias	vindas	do	nosso	
campo	missionário	no	Haiti.	Todos	

tem	conhecimento	das	dificuldades	
que	o	mundo	vem	passando	devido	a	
pandemia	do	Covid-19	que	assolou	o	
mundo.	E	é	nestas	dificuldades	que	o	
Senhor	Jesus	tem	nos	mostrado,	com	
mais	evidência	a	sua	fidelidade.		
As	nossas	obras	em	Jérémie,	no	Haiti,	
evidentemente	diminuiram	o	ritmo,	
mas	não	pararam.		

Como	
podem	
conferir	nas	
fotos	que	o	
pastor	Marco	
Germano,	
coordenador	no	Haiti	e	o	pastor	local,	Genois	Auguste	nos	enviou,	as	
estruturas	de	alvenaria	já	estão	prontas.	As	instalações	das	janelas,	bem	
como		o	reboco	das	paredes	também	já		
foram	iniciadas.	Acreditamos	que,	em	

breve,	com	as	orações	e	contribuições	dos	irmãos,	estaremos	iniciando	a	
fase	de	acabamento	na	parte	interna	da	Igreja.		Hoje,	nossos	irmãos	estão	
congregando	ao	lado	da	construção,	em	uma	cobertura	de	lona	
improvisada.		Todo	o	sacrifício		e	esforço	tem	valido	a	pena	porque	esta	é	
uma	obra	para	louvar	e	engrandecer	o	nome	do	nosso		Senhor	Jesus.	

OBRA MISSIONÁRIA NO HAITI  
REBOCO	DAS	PAREDES	NA	IGREJA	EM	JÉRÉMIE	TEM	

INÍCIO	E	JANELAS	SÃO	INSTALADAS	
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TORRES	DE	VIGIA	ÁRABES	EM	

	TEMPOS	DE	PANDEMIA	
	

-	História	de	um	obreiro	de	campo	–	
	
Por	centenas	de	anos,	torres	foram	construídas	ao	longo	
da	costa	do	Golfo	Arábico,	onde	vivemos.	Elas	vigiavam	
as	aldeias	de	pescas	locais	e	avisavam	quando	invasores	
vinham	por	barcos.	
Muitas	dessas	antigas	torres	se	tornaram	monumentos	culturais	e	religiosos.	
Mas	o	Coronavírus	—	um	inimigo	novo	e	invisível	—	invadiu	silenciosamente.	Nenhuma	torre	pode	detectá-lo.	E	
em	um	extraordinário	curto	período	de	tempo,	forçou	mudanças	históricas	aqui	e	no	mundo	todo.	
Para	os	muçulmanos,	impactou	em	suas	práticas	religiosas	e	culturais.	Nossos	amigos	locais	não	podem	visitar	a	
cidade	de	Meca	para	completar	a	Hajj,	a	peregrinação	religiosa	que	é	um	dos	cinco	pilares	do	Islamismo.	Eles	
estão	impossibilitados	de	se	reunirem	para	orar	na	mesquita.	Em	vez	de	adverti-los	a	irem	à	mesquita,	o	
chamado	à	oração	—	que	atravessa	o	mundo	islâmico	há	mais	de	um	milênio	—	agora	instrui	as	pessoas	a	
“orarem	em	suas	casas”.	São	dias	estranhos.		
Nós	vemos	como	um	invasor	silencioso,	o	Coronavírus,	está	afetando	as	práticas	sagradas	de	nossos	amigos.	Já	
por	outro	lado,	está	nos	dando	também	incontáveis	conversas	com	homens	e	mulheres	que	estão	desesperados	
por	respostas,	conforto	e	esperança.		
Encorajei	meu	amigo,	contando	a	ele	como	a	palavra	de	Deus	nos	diz	repetidamente	para	não	termos	medo.		
-	Ore	por	esse	meu	amigo	muçulmano	com	medo	que	está	sem	Cristo	e	sem	esperança.	E	que	Deus	abra	seu	
coração	para	acreditar	em	Jesus.		
Ore	pelos	1,8	bilhão	de	muçulmanos	que	estão	sem	esperança	e	peça	a	Deus	para	levar	a	Verdade	do	Evangelho	
a	eles.	Ore	para	que	os	obreiros	de	campo	busquem	força	e	resiliência	em	Deus	enquanto	continuam	servindo	
em	comunidades	muçulmanas.	
Louvemos	à	Deus	por	termos	a	nossa	fé	firmada	em	Jesus	e	a	por	nossa	esperança	não	estar	baseada	em	
instruções	de	um	livro	cheio	de	equívocos.		“Bem-aventurado	aquele	que	tem	o	Deus	de	Jacó	por	seu	auxílio,	e	cuja	
esperança	está	posta	no	Senhor	seu	Deus.”	Salmos	146:5	
	
Pr.	Joel	Freire	Costa	
Colaboração:	Diácono	Fernando	Dutra.	

ISLAMISMO	NA	SUÍÇA	
	

O	Islamismo	na	Suíca	é	professado	por	cerca	de	350	mil	
pessoas	de	acordo	com	o	último	censo	realizado	no	país,	
sendo	equivalente	a	5%	da	população	total	(em	1990	eram	
2,2%	e	em	2000	eram	4,3%),	o	que	faz	do	Islã	a	terceira	
maior	religião	da	Suíça.	Muitos	muçulmanos	são	
provenientes	dos	Balcãs	e	da	Turquia.	A	Suíça	conta	com	
cerca	de	160	mesquitas	ou	espaços	de	oração	em	
armazéns,	garagens	e	centro	culturais,	denominadas	
mesquitas	interiors,	sem	minaretes	(torre	alta	e	fina,	com	
três	ou	quatro	andares	e	balcões	salientes,	de	onde	o	
muezim	conclama	os	muçulmanos	às	orações).	Até	hoje,	
existem	apenas	duas	mesquitas	com	seu	minarete	próprio	

(Zurique	e	Genebra).		Houve	um	referendo	em	2009,	na	Suíça,	para	a	proibição	da	construção	dos	minaretes	no	
país.	Resultados	mostraram	que	os	eleitores	suíços	estavam	de	acordo,	mas	o	resultado	ainda	não	era	oficial.	


