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PALAVRA DO PASTOR 

 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Chegamos em 2021! Para muitos, não há motivos para sentir saudades do ano que passou. 
Mas posso dizer uma coisa: 2020 também foi um ano de muitas bençãos! 
Estamos aqui, firmes, fortes, com as forças renovadas, porque somos aqueles que esperam no 
Senhor. O nosso Deus continua o mesmo.  
Um novo ano que começa é uma oportunidade maravilhosa dada por Deus para fazer grandes 
coisas. A Bíblia nos diz que Deus tem planos e projetos maravilhosos para nós e, por isso, nós 
temos a certeza de que o Senhor tem grandes coisas para a minha e para a sua vida.  Mas, o 
que devemos fazer para viver o melhor de Deus no Ano Novo? Muitas vezes não avançamos na 
vida porque não cumprimos a nossa parte. Se você quer ter um ano abençoado, procure ter 
intimidade com Deus, seja obediente, leia a Palavra do Senhor e pratique o que você lê! 
O livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 diz: “Porque sou eu que conheço os planos 
que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos 
de dar a vocês esperança e um futuro.” Confie nEle e Ele tudo fará! 
Começamos o ano na presença do Senhor Jeus Cristo, de joelhos, dando a Ele o nosso melhor, 
dando a Ele as nossas Primícias. Em nossa Campanha de Primícias, durante os primeiros 12 
dias do ano, nós demos ao Senhor, não somente os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas 
também o nosso louvor e a nossa adoração.  
Janeiro é o mês em que também dedicamos as nossas orações aos países da Austrália e Nova 
Zelândia onde temos nossas congregações coordenadas pelo pastor Reginaldo Costa e irmã 
Roze Costa. Estes trabalhos missionários na longínqua Oceania, tem crescido muito e sido 
uma benção em nosso Ministério, apesar da pandemia que ainda assusta muita gente.  
Já falamos em outras ocasiões aqui sobre este vírus e o processo epidêmico que o mundo está 
enfrentando. É anunciada a chegada da vacina, mas enquanto  isso, o abre-e-fecha, o 
distanciamento social, as máscaras e as incertezas continuam.  
Nossa confiança e certeza tem que estar em uma só pessoa, Jesus! Ele sim, cura, renova, 
purifica, sara, restaura. “Clama a mim e responder-te-ei…” 
Feliz com nosso projeto da escola em Moçambique. No final do ano mais de 800 crianças 
tiveram a oportunidade de se alimentar, ganhar presentes e festejar o Natal. Fruto de suas 
orações, do seu jejum e de suas contribuições. Continue fazendo parte deste projeto. Estamos 
certos que dali sairão muitos missionários e muitos outros terão uma vida digna que 

infelizmente seus pais não estão tendo. 
Orem pelos perdidos, orem por aqueles que estão 
afastados do Evangelho e por aqueles que estão 
servindo a um deus que não está vivo. Orem pelos 
muçulmanos! 
 
O Senhor Jesus se importa com você! 
 
JOEL FRE IRE  COSTA    
Senior  Pastor  
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EVANGELHO DO SENHOR JESUS SE EXPANDE 
NA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA  

 
By Pr. Reginaldo Ferreira Costa 

Coordenador na Oceania 
 
Estamos no mês de janeiro de 2021. Este é mais um 
ano de atividades que estamos iniciando no campo 
missionário. É o mês que oramos pela Austrália e 
Nova Zelândia. Estamos agradecidos a Deus pelo ano 

que passou, um ano muito turbulento em razão da 
pandemia, mas até aqui o Senhor Nosso Deus tem nos 

ajudado.  Continuamos servindo ao Senhor. 
Na Austrália, seguimos trabalhando, e conosco, estão o pastor Júlio e a irmã 
Marilene na congregação de Brisbane e Rockhampton; na cidade de Toowoomba 
o pastor Elismar, a irmã Raquel e seus filhos; na cidade de Melbourne o pastor 
Anilton e a irmã Clarice que seguem servindo ao Senhor, agora em um novo local. Onde também, uma família, 
que se converteu ao Senhor durante a pandemia, está sendo preparada para o batismo. 
Estamos aqui na cidade de S IDNE I  servindo ao Senhor, eu e  minha esposa, irmã Roze com os demais irmãos. 
Temos experimentado o avanço do trabalho para a glória  do nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. 
No mês de dezembro realizamos um batismo na cidade de Brisbane onde três preciosas almas desceram às águas 
batismais - irmã Rúbia, irmã Paula e o irmão João. A igreja segue em marcha acelerada e glorificamos o nome do 
Senhor Nosso Deus por isso. Ele é o Senhor da seara e almas estão sendo conquistadas para a glória do Seu 
nome. Na Nova Zelândia, o pastor Estevão Vieira, sua esposa, irmã Eliane e seus filhos, estão servindo ao Senhor  
Jesus nas cidades de Wanaka, Queenstown e Christchurch. Se Deus permitir, 
estaremos avançando com mais uma congregação na cidade de Tauranga, 
localizada na ilha norte da Nova Zelândia. O primeiro culto já foi realizado! 
O trabalho segue e não há epidemia, não há situação adversa que possa nos 
impedir, pois seguimos trabalhando no nome precioso do Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Agradecemos ao nosso pastor presidente, Joel Freire Costa, ao nosso 
Ministério e a nossa Igreja que, incessantemente, tem orado por nós.  
Peço que continuem orando pois temos um grande desafio que ainda nos 
espera para este ano e o Senhor, com certeza, nos dará a vitória.  
O Senhor Jesus Cristo é bom! O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 



	

BR ISBANE:  Nesta cidade 
importante da Austrália estamos 
realizando um lindo trabalho sob a 
liderança do pastor Júlio dos 
Santos Assis e sua esposa, irmã 
Madelene de Sousa. 
Brisbane é a capital do Estado 
australiano de Queensland, terceira 
maior cidade e segundo maior 
centro econômico do leste do país. 
Recentemente houve batismo na 
congregação de Brisbane e três 

irmãos desceram às águas batismais.  As irmãs Rúbia e Paula, e 
também o irmão Pedro. O grupo de jovens tem sido um dos 
destaques em Brisbane que, com vários irmãos, tem promovido 
encontros e feito um excelente trabalho de Evangelização. Foi 
através dele que a irmã Paula, se entregou para Jesus. Confira o 
testemunho da irmã Paula nesta edição. 

ROCKHAMPTON:  Mais conhecida como Capital da 
Carne em virtude da grande criação de gado, Rockhampton 
tem sido uma extensão do trabalho realizado em Brisbane e 
é também liderado pelo pastor Júlio de Santos Assis e 
esposa, irmã Madelene de Sousa. 

MELBOURNE :  Depois de Sidney, a cidade de 
Melbourne é a mais populosa da Austrália com mais 
de 5 milhões de habitantes.  O pastor Anilton 
Monteiro Teles é o nosso líder em Melbourne ao lado 
de sua esposa, irmã Clarice Faustino Teles. A seara é 
grande e poucos são os ceifeiros, mas Deus tem 
salvado e transformado vidas neste local. 

TOOWOOMBA: Está localizada a oeste da 
cidade de Brisbane, distante aproximadamente 120 
km.  O nosso líder em Toowoomba é o pastor Elismar 
da Silva Costa, acompanhado de sua esposa, irmã 
Raquel Costa e filhos. O trabalho nesta cidade tem 
sido um dos que mais sofreu com a pandemia nos 
últimos meses.  Pedimos aos irmãos que orem  por 
esta cidade para que Deus envie um despertamento 
para o povo de lá e também pelos nossos 

AUSTRÁLIA: O  PODER DE DEUS ESTÁ NESTE LUGAR! 



	

	NOVA	ZELÂNDIA	REALIZA	PRIMEIRO	CULTO	NA	IGREJA	DE	TAURANGA	
Depois	de	Queenstown,	Christchurch	e	Wanaka,	chegou	a	vez	de	Tauranga	receber	Palavra.	

	
Pr. Estevão Adailson Vieira 
Líder em Nova Zelândia 
 
A Paz do Senhor Jesus meus amados e queridos 
irmãos! Eu sou o pastor Estevão Vieira aqui da 
Nova Zelândia. Queremos nesta oportunidade, 

agradecer as orações dos santos em nosso favor, ao 
apoio e confiança do nosso pastor presidente, Joel 

Freire Costa e também o nosso coordenador na Oceania, pastor 
Reginaldo Ferreira Costa e de todo o Ministério. 
Estamos residindo e trabalhando aqui na cidade de Wanaka, 
juntamente com minha esposa, irmã Eliane Antunes Vieira e o nossos 
filhos, Davi e Débora. Estamos atuando também nas cidades de Queenstown distante  cerca de 70km daqui de 

Wanaka e Christchurch, distante cerca 430km. Neste ano avançamos um pouco mais e 
realizamos o primeiro culto na cidade de Tauranga que fica na ilha norte da Nova 
Zelândia. Em todos estes trabalhos temos visto o trabalhar do Senhor nas vidas dos 
irmãos, principalmente neste 
momento difícil pelo qual o 
mundo está passando em 
virtude da pandemia. Muitos 
irmãos, afastados do 
caminho de Jesus, tem sido 
impactados pela palavra 
genuína de Cristo. Pedimos 

aos irmãos que continuem orando por nós porque 
somos totalmente dependentes das orações dos santos e 
da graça e misericórdia do Senhor. A Nova Zelândia é 
um país lindo, de primeiro mundo, mas infelizmente a 
fé cristã tem sido abalada, principalmente pelo estilo de 
vida consumista e pelo secularismo, como tem 
ocorrido nos países ocidentais. Pedimos aos irmãos que 
orem para que Deus faça um renovo neste país e que, 
mais obreiros sejam enviados, porque a seara é muito 
grande. Deus abençoe a todos em nome de Jesus! 

TESTEMUNHO 

	

A Paz do Senhor Jesus irmãos! Meu nome é 
Lúcia Peru, moro na cidade de Christchurch, 
onde me congrego há mais de um ano na Igreja 
Assembléia de Deus do Ministério do Belém. 
Este ano, junto com o meu pastor Estevão, 
decidi me batizar nas águas. Quero dizer que 
esta foi a melhor decisão que pude tomar na 
minha vida. Foi também a melhor experiência. 
Estou muito feliz por tudo isso! Irmãos, eu 
agradeço muito por suas orações e peço que   
continuem orando por nossa igreja aqui em 
Christchurch na Nova Zelândia. Que Deus os 
abençoe muito e um grande abraço para todos. 



	

TESTEMUNHO  
	

UM ENCONTRO COM JESUS EM  
BRISBANE, AUSTRÁLIA 

	
	
Cumprimento	a	
igreja	com	a	Paz	
do	Senhor!	
Meu	nome	é	
Paula	e	vivo	em	
Brisbane	na	
Austrália	há	um	
ano.	Quando	eu	
vivia	no	Brasil	a	
minha	vida	era	
muito	confortável,	um	bom	emprego,	casa,	carro,	
família,	amigos	que	me	amavam,	tinha	tudo	que	
eu	precisava	para	viver,	mas	sempre	me	faltou	
algo	e	comecei	a	ficar	muito	desanimada	com	a	
minha	vida.	Foi	quando	resolvi	largar	tudo	e	vir	
para	a	Austrália,	vendi	tudo	e	vim	sem	saber	o	que	
eu	iria	encontrar.	Minha	maior	preocupação	era	
entender	o	que	estava	acontecendo	comigo.	
Quando	cheguei	aqui,	já	nos	primeiros	dias,	fui	
convidada	por	um	casal	amigo	para	ir	ao	um	
encontro	dos	jovens.	Foi	lá	que	eu	conheci	todos	
os	jovens	e	os	líderes,	Natália	e	Lucas.	Neste	
mesmo	dia	a	Natália,	que	mal	me	conhecia,	veio	
conversar	comigo	e	falou	sobre	coisas	que	se	
passavam	em	meu	coração	que	nem	eu	mesmo	
admitia.	Foi	marcante!	
Depois	fui	convidada	para	ir	a	um	culto,	com	a	
direção	do	pastor	Reginaldo.	Nesse	culto	tivemos	
muito	louvor,	uma	palavra	muito	especial	e	no	
momento	que	ele	perguntou	quem	queria	aceitar	
Jesus,	aquilo	veio	muito	forte	em	meu	coração	e	
mal	eu	conseguia	ir	à	frente.	Mas	foi	naquele	
momento	que	o	meu	coração	sentiu	uma	paz	que	
eu	nunca	havia	sentido	antes.	Depois	disso	
comecei	a	frequentar	a	igreja	e	também	o	grupo	
dos	jovens,	onde	fui	discipulada.	Aprendi	muito,	
inclusive	ler	a	Bíblia	e	a	entendê-la.	
No	final	do	ano	houve	o	batismo	e	eu	fui	
convidada	para	ser	batizada.	Na	verdade	eu	não	
me	sentia	digna	de	ser	batizada	e	capaz	de	ser	
uma	mulher	de	Deus.	Mas	foi	então	que	eu	
entendi	que	aquilo	era	apenas	a	primeira	porta	
para	minha	residência	na	Eternidade.	Após	
entender	este	propósito	de	Deus,	aceitei	ser	
batizada.	Era	realmente	a	minha	segunda	chance.	
Senti	que	Jesus	me	libertou	de	toda	a	carga	e	de	
toda	a	tristeza	que	havia	em	meu	coração.	Hoje	eu	

posso	descansar	nos	braços	de	
Jesus	porque	sou	outra	pessoa.	
Sou	muito	grata	por	ter	
aceitado	o	batismo,	por	ser	
conduzida	pelos	líderes	da	
igreja,	por	ter	conhecido	a	
Palavra	de	Deus	e	por	ter	tido	a	
oportunidade	realmente	de	
mudar	a	minha	vida!	

CONGREGAÇÃO EM HOLLYWOOD/NORTH MIAMI 
FECHA ANO COM BENÇÃOS DO SENHOR 

 
A bem da verdade, o Senhor Jesus tem 
abençoado nossa congregação em 
Hollywood/North Miami o ano inteiro. 
Muitos foram os livramentos,  almas foram 
salvas, houve muita força para superar o 
Covid e condições para que a obra dEle não 
pare. O presbítero Roberto Reis juntamente 
com sua esposa Andréa Reis e seus filhos, 
tem conduzido este abençoado trabalho. 
"Na Congregação de Hollywood / North 

Miami em 2020, assim como em todo o nosso Ministério, tivemos 
um começo de ano difícil devido à pandemia. Mas, a perseverança 
de nossos obreiros e irmãos na busca pela presença de Deus, nos 
deu vitória neste fim de ano.  Realizamos o Chá das Mulheres de 
Fé e uma Confraternização de Thanksgiving que, sem dúvida 
alguma foi bênção de Deus." - relata o presbítero Roberto Reis. 

FLASHES DO EVANGELISMO REALIZADO EM 
LIGHTHOUSE POINT, FLÓRIDA 

Liderado pelo Irmão Marcio Bretas e Irmã Rita Bretas 



	

 
 

 
“É muito bom poder contar com todo apoio que o pastor Joel, pastor Reginaldo, irmã Roze, nossos líderes, 
e a igreja tem nos oferecido, Neste natal houve uma situação intensa, pois o tempo estava fechado com 
chuvas torrenciais, ventos fortes, trovoadas e relâmpagos. Mas as orações da igreja fizeram cessar esses 
fenômenos da natureza e a nossa festa aconteceu de uma forma milagrosa.  

Foi uma festa linda com a participação dos alunos da escola. Eles cantaram, 
citaram  versículos bíblicos, leram o tema da festa (Arca, Lugar de Segurança!) e leram o 
versículo-chave, (Gênesis 7:1). Também fizeram lindas orações expressando  contentamento. 
Deixo aqui registrada nossa gratidão pelos cuidados do Senhor para conosco,  pela ausência 
de acidentes e confusão, mas louvamos ao Senhor pela multiplicação, pois  mais de 800 
crianças se alimentaram. Os nossos 60 alunos receberam roupas de frio, de calor, sapatos e 
peças íntimas. Que maravilha! Todos saíram felizes e os pais satisfeitos com o trabalho da 
igreja.  A Deus toda honra e glória. Agradecemos a generosidade de todos os irmãos. Deus 
abençoe a todos. Missionária Sara Freitas da Costa 

MAIS DE 800 CRIANÇAS PARTICIPAM DA FESTA DE FINAL  
DE ANO EM NOSSA ESCOLA, EM MOÇAMBIQUE 



	

DESCOBRINDO O MUNDO DO ISLÃ 
 
É essencial que os cristãos que queiram falar a seus 
amigos e conhecidos muçulmanos a respeito de Cristo 
e aqueles que desejam orar inteligentemente por eles e 
por aqueles que, através de palavras e obras estão 
tornando Cristo conhecido a eles, devam compreender 
claramente quem era Maomé e o que ele ensinou. 
Apesar de muitos livros excelentes terem sido escritos 
por estudiosos cristãos sobre a história e os ensinos do 
Islã, parece que alguns cristãos têm uma vaga noção 
sobre como esse sistema religioso-político começou e 
sobre quais doutrinas e práticas ele foi estabelecido. 
Neste artigo, a história mais interessante sobre o 
profeta da Arábia será contada brevemente da maneira 
como foi relatada pelos primeiros historiadores 

muçulmanos. Faremos um esforço sincero para falar a verdade em amor, conforme Efésios 4.15 ordena. Todavia, não é 
possível contar a história da vida de Maomé com total exatidão, pois as fontes disponíveis consistem, em sua maioria, de 
tradições, algumas das quais se originaram muito depois da morte dele. A fonte mais confiável é o Alcorão. Os fatos 
descritos nas seguintes páginas são aceitos pela maioria dos muçulmanos e não muçulmanos.  

A ARÁBIA NA ÉPOCA DE MAOMÉ 
Pela providência de Deus, um menino nasceu em Meca, na parte oeste da Arábia, mais ou menos no 
ano 570d.C., a quem foi dado o nome de Maomé (“louvado”). Os que lhe deram o nome mal sabiam 
que ele estava destinado a influenciar o mundo como poucos e que seria realmente louvado por 
incontáveis milhões de pessoas por séculos. A Arábia é uma terra vasta, cuja maior parte é desértica. 
Nas regiões desertas, os nômades beduínos transitavam com suas manadas e rebanhos, vivendo em 
tendas negras. Havia também cidades nas quais os comerciantes ricos realizavam seus negócios, das 
quais Meca, era a principal. Por Meca passavam caravanas de camelos carregando mercadorias entre o 

Iêmen, no sul, e a Síria, no norte. Além de um importante centro comercial, Meca era uma cidade sagrada. Nela, desde 
tempos antigos, estava localizada a Ka‘aba (“cubo”), uma construção cúbica que era conhecida como a Casa de Alá. Havia 
uma tradição que dizia que, quando essa Casa Sagrada foi destruída por uma enchente, Abraão (Ibrahim) e seu filho Ismael 
(Ismail) a reconstruíram. No idioma árabe, Alá (Allah) significa “o Deus” e, aparentemente, os árabes o reconheciam como 
Deus supremo. Se eles o conheceram através dos judeus ou se herdaram esse conhecimento de seu antecessor Abraão, não é 
claro. O nome do pai de Maomé era Abd Allah, que significa “escravo de Alá”. Apesar de os árabes reconhecerem Alá 
como supremo, não o consideravam como o único deus, nem davam importância à sua adoração. Eles adoravam muitas 
outras divindades. Na época da juventude de Maomé, a Ka‘aba estava cheia das imagens de outros deuses e deusas. 
Quando os árabes iam à Meca para negociar na feira anual, também realizavam os rituais costumeiros da peregrinação à 
Ka‘aba, dando sete voltas ao seu redor e beijando ou tocando a Sagrada Pedra Negra (al-Hajar al-Aswad) colocada dentro 
dela. Tratava-se de um meteorito ao qual atribuía-se grande significado. Apesar de o povo árabe não ser muito religioso, o 
santuário em Meca, com seus rituais, lhes eram muito valorizados como importante elemento de sua herança cultural. 
FONTE: Livro “Descobrindo o Mundo do Islã” – Editado por Keith E. Swartley  

ISLAMISMO NA OCEANIA 
A Oceania é o continente com menor 
número de seguidores do Islamismo. A 
Austrália tem no islamismo a sua 
terceira maior religião, após o 
Cristianismo e o Budismo. Segundo 
atuais estimativas, existem cerca de 1,5 
milhão de muçulmanos na Oceania, 
sendo 1.3 milhão na Austrália (foto ao 
lado Mesquita na cidade de Auburn – 

Austrália), 36 mil na Nova Zelândia, 62.500 em Fiji, 6.350 na Nova 
Caledônia, 2 mil em Papua-Nova Guiné, 350 nas Ilhas Salomão, 200 em 
Vanuatu, 100 em Tonga, e números menores em Kiribati e Samoa. 


