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PALAVRA DO PASTOR 

A Paz do Senhor Jesus! 
 
O país deste mês é o nosso querido Brasil. 
Deus abençoou o Brasil, uma nação continental.  
No Brasil temos um número enorme de cristãos, 
especialmente evangélicos pentecostais. A maior igreja 
pentecostal do mundo está no Brasil e ela se chama 
Assembléia de Deus. 
Desde o começo do século passado a Assembléia de 
Deus vem se organizando em diferentes regiões do 
Brasil. Tendo sido iniciada no norte do país, em Belém 
do Pará, aos poucos fomos nos organizamos e o país foi 

acolhendo novas congregações das Assembléias de Deus. Passando pelo nordeste, 
onde o trabalho se expandiu de uma maneira extraordinária, no centro do Brasil, Goiás, 
Mato Grosso e vindo ao sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e para o sul, Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Em todos estes estados o Senhor Deus abençoou muito as 
Assembléias de Deus. Na verdade, nós temos em nosso coração um carinho todo 
especial pelo Estado de São Paulo de onde nós somos oriundos. 
A Assembléia de Deus do Ministério do Belém começou no bairro do Belenzinho em São 
Paulo e se expandiu para todo o estado e algumas outras regiões do Brasil. Só na região 
metropolitana de São Paulo nós contamos com mais de 2500 congregações.  
É realmente um grande avivamento o que acontece hoje no nosso querido Brasil e 
especialmente em São Paulo. Temos nos diferentes centros urbanos de Sāo Paulo, 
grandes igrejas do Ministério do Belém. Como em Campinas, com o pastor Paulo Freire, 
em Americana com o pastor Cláudio Munhoz e em tantas outras grandes cidades do 
Estado onde o Senhor levantou um trabalho forte, pujante e crescente. Nós estamos 
aguardando a volta de Jesus Cristo,  por isso Ele está nos dando uma grande colheita. 
Nós não podemos deixar de destacar o nosso modelo no Brasil, pastor José Wellington 
Bezerra da Costa. Foi sobre a liderança dele que a Assembléia de Deus do Ministério do 
Belém se expandiu de uma maneira extraordinária, não só em São Paulo, mas a 
Assembléia do Brasil também, sempre sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra 
da Costa. Hoje, continuando este trabalho, o pastor Wellignton Junior tem dado uma 
nova cara as Assembléias de Deus do Brasil. 
Como em muitas partes do mundo, a política no Brasil tem sido de uma efervescência 
muito grande. Os grupos da direita e da esquerda, tem muitas vezes se chocado, não 
somente nas opiniões, mas numa verdadeira batalha pelo poder. No meio desta guerra 
estão as igrejas evangélicas, especialmente as igrejas pentecostais. 
Existe hoje uma certa perseguição aos princípios cristãos, aos valores cristãos e as 
nossas escolhas morais, a família, a escolha por reverenciar ao Senhor nosso Deus e 
especialmente por falar e viver o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. 
Nós precisamos orar muito pelo Brasil e neste mês que escolhemos o Brasil para ser a 
nação alvo da nossa oração, eu queria que você, por favor, não se esquecesse de orar 
pelo Brasil e pelo presidente Bolsonaro. Peça a Deus para dar a ele a sua graça; peça ao 
Senhor para enviar ao Brasil os seus anjos para nos guardarem, para abençoarem o 
Brasil. Que o nosso país possa atravessar esta dificuldade ideológia, dificuldade 
econômica, dificuldade de pandemia, enfim, todas as dificuldades pelo qual está 
passando, especialmente morais e acima de tudo a grande crise espiritual.  
Que Deus tenha misericórdia do Brasil, de você e de mim em nome de Jesus. 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
JOEL FREIRE COSTA   
Senior Pastor 
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s evidências desta grande Obra que o Senhor Jesus Cristo vem fazendo no Brasil, vão além de números 
e estatísticas. Mesmo porque, a número sempre crescente de almas que a cada dia se rendem aos pés de 
Jesus poderia deixar qualquer número um tanto quanto desatualizado no momento da sua leitura.  

A Assembléia de Deus do Ministério do Belém, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa e que 
até o ano passado tinha ao seu lado, sua fiel e guerreira esposa, Irmã Wanda Freire Costa (in memoriam), tem 
sido uma igreja muito abençoada e usada pelo nosso Deus, para proclamar o evangelho nos quatro cantos da 
nação brasileira. Neste contexto, e trabalhando com o mesmo afinco em prol da Obra do Senhor Jesus Cristo, 
está o pastor Wellington Junior, vice-presidente da Assembléia de Deus Ministério do Belém em São Paulo e 
também presidente da CGADB - Convenção Geral dos Pastores das Assembléias de Deus no Brasil. 
Já se passaram mais de um século da chegada dos missionários suécos Daniel Berg e Gunnar Vingren em 
Belém do Pará, e ao longo da história, foram encontradas inúmeras barreiras para implantação do evangelho 
pentecostal no Brasil. Na realidade, pela trajetória da igreja, pode-se afirmar que os alicerces implantados por 
Deus, na construção de Sua Obra, usando sempre homens cheios do Espírito Santo, nunca foram abalados.  

E o segredo para manter esta Obra crescendo, nos conta o pastor José Wellington 
Bezerra da Costa: “Nós estamos vivendo o tempo que Jesus previu: ‘Quando, 
porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na Terra?’ Há necessidade de 
que a liderança se dedique à oração, à consagração, por uma vida de santidade para 
a igreja permanecer no patamar que está. Em um culto eu disse: não precisamos de 
inovação, não necessitamos imitar ninguém, temos nosso modelo próprio, de forma 
que a Assembléia de Deus já tem sua dinâmica própria, e devemos nos ater dentro 
daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Um trabalho que há 109 anos tem 
dado certo, nós não precisamos imitar os outros, não é verdade?. Durante o tempo 

de meu ministério, Jesus fez muitas coisas, e eu não tenho que me gloriar, toda a glória é do Senhor.” conclui. 

AD BELÉM BRASIL: A MAIOR IGREJA PENTECOSTAL DO MUNDO 
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ALGUMAS DAS PRINCIPAIS CONGREGAÇÕES DAS  
ASSEMBLEIAS DE DEUS NO BRASIL 

109 ANOS DE REAVIVAMENTO PENTECOSTAL  
DA AD BELÉM NO BRASIL 

A	origem	das	Assembleias	de	Deus	no	Brasil	está	no	
fogo	do	reavivamento	que	varreu	o	mundo	por	volta	
de	1900.	Quando	Daniel	Berg	e	Gunnar	Vingren	
chegaram	em	Belém	do	Pará	em	1910,	ninguém	
poderia	imaginar	que	aqueles	dois	jovens	suecos	
estavam	para	iniciar	um	movimento	que	alteraria	
profundamente	o	perfil	religioso	e	até	social	do	Brasil	
por	meio	da	pregação	de	Jesus	Cristo	como	o	único	e	
suficiente	Salvador	da	Humanidade,	pelo	Batismo	do	
Espírito	Santo	e	dos	dons	espirituais.	Fundaram	em	
18	de	Junho	de	1911	a	Missão	de	Fé	Apostólica	que	
mais	tarde	ficou	conhecida	como	Assembléia	de	Deus. 

IGREJAS CONSIDERADAS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS DURANTE PANDEMIA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	pandemia	do	coronavirus	já	vitimou	milhares	
de	pessoas	ao	redor	do	mundo,	gerando	uma	
onda	de	inseguranças	e	incertezas.	Em	meio	a	
esse	cenário	desolador,	o	presidente	do	Brasil,	
Jair	Bolsonaro,	assinou	decreto	que	incluiu	locais	
de	culto	como	atividades	essenciais.	A	intenção	
do	presidente	era	possibilitar	que	os	locais	de	
culto	pudessem	funcionar	sem	as	restrições	
aplicadas	por	governos	estaduais	e	municipais.	
As	regras	de	uso	de	máscaras,	álcool	em	gel	e	
distanciamento	social		foram	mantidas	para	
estas	atividades.	



	

IGREJA EM ROMA, REGIÃO DA TUSCOLANA, INAUGURA NOVO LOCAL 
	

A Itália foi um dos países que mais sofreu com o Covid-19.  Templos foram fechados, 
um número grande de vítimas fatais, restrições em todo o país, mas o Senhor em meio a 
este quadro negativo, conservou a sua igreja. Neste período de completa aflição, muitas 
vidas foram resgatadas, voltaram aos pés de Jesus e estão congregando conosco. 
Nosso coordernador naquele país, pastor Juliano Abraão, em conjunto com toda a sua 
equipe de auxiliares, tem feito um trabalho muito lindo para a glória do Senhor. 
E mostrando toda a sua fidelidade, nosso Deus recentemente concedeu um novo local 
para o adorarmos na cidade de Roma, região da Tuscolana. Uma verdadeira benção! 
Este trabalho , que vem crescendo mesmo em época difíceis, está sendo liderado pelo 

pastor Jaelson dos Santos, foto acima, juntamente com sua esposa, Irmã Najla dos Santos.  Os irmãos podem 
conferir também abaixo, o culto de inauguração realizado nas novas instalações em Roma, obedecendo todas as 
restrições e cuidados que foram estabelecidos pelas autoridades de saúde italiana. 

	

MUTIRÃO PARA REFORMA DA CONGREGAÇÃO 
EM FORT MYERS, ATINGIDA PELO FURACÃO 

 
Nossa congregação em Fort Myers foi atingida no ano de 2017, por um 
dos piores furacões daquela região nos últimos anos com prejuizos que 
superaram os $ 64 bilhões. Chegando a categoria 4, o furacão Ilma 
atingiu ventos acima de 150 mph (240 kmh), causando enormes 
prejuizos na cidade. Com esta potência, grande parte da cobertura de 
nossa igreja foi destruida e com a infiltração de água, toda a parte 
estrutural das paredes e pisos tiveram que ser refeitos. Com o intúito de 
minimizar custos de mão de obra, nossa Igreja sede, sob a coordenação 
do pastor presidente Joel Freire Costa e com liderança do pastor Cassio 
Raffa, iniciou uma campanha para que voluntários pudessem estar 
ajudando na reconstrução da nossa igreja na cidade de Fort Myers. 
Em dois mutirões realizados, foi possível a colocação de todo o piso na 
igreja, insulation sob o telhado, pinturas, consertos na parte elétrica e 
limpeza geral para a inspeção da cidade. Em breve tudo deverá ficar 
pronto para que os nossos irmãos da costa leste possam adorar a Deus. 

NOTA DA REDAÇÃO 
	

Lembrando	e	já	Parabenizando	o	
nosso	Pastor	Presidente	Joel	Freire		
Costa,	que	no	dia	25	deste	mês	
completa	mais	um	ano	de	vida.		
Feliz	Aniversário	Pastor!	Que	o	
Senhor	Jesus	o	abençoe	muito.	



	

CORAL AD BELÉM DOS ESTADOS UNIDOS SUPERA  
DIFICULDADES E USA TECNOLOGIA PARA ADORAR A DEUS 

 
Muitos afirmam que hoje não podemos mais 
viver  sem a tecnologia. Mas, não é verdade! 
O que não podemos mesmo, é viver sem 
adorar ao nosso Deus, criador de todas as 
coisas, inclusive da tecnologia. 
A líder do nosso Coral, Irmã Ruth Pereira, 
nos conta um pouco da sua experiência de 
como tem sido em trabalhar com o grupo neste momento de 
pandemia. 
“Temos vivido, como todos, um momento difícil, 
principalmente na Obra de Deus. Sem poder nos juntar 
para ensaios ou até mesmo para louvar a Deus na igreja, 
estamos nos 
reunindo online, 
fazendo ensaios, 
gravações e reuniões. 
Apesar de não ser 
um meio tão eficaz, 
tem nos ajudado 

muito para continuar trabalhando na Obra como um Grupo que quer 
adorar a Deus. Mesmo em meio às dificuldades, louvamos ao Senhor 
pelo que tem feito em nosso meio. Nos guardado e nos abençoado! 
Esperamos que tudo volte ao normal em breve.” conclui a maestrina 

LIGHTHOUSE	POINT	-	ENGLISH:		A	BONANÇA	VEM	DURANTE	A	TEMPESTADE!	
 

By Pastor Mauricio Cardoso – Líder English Service Lighthouse Point, FL 
 
“A congregação da Sede – English Service, em Lighthouse Point, no Estado da Flórida,  
que estamos coordenando juntamente com minha esposa, Michele Costa Cardoso, tem 
experimentado da bonança do nosso Senhor durante tempos de crise. 
Apesar das incertezas, os irmãos se uniram através do sistema online, 
para clamar ao Senhor com súplicas e orações uns pelos outros e pela 
Igreja do Senhor. Duas almas foram salvas e um novo grupo de 
oração foi iniciado pelas nossas irmãs, que estão buscando 
semanalmente ao Senhor confiando na Sua promessa feita em 2 Cr 

7:15 – ‘Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer 
neste lugar.’ Alguns dos nossos irmãos superaram o COVID com a ajuda das intercessões, 
e tiveram experiências profundas com Deus em meio a luta e que serviram de testemunhos 
para edificação da igreja. Estamos discipulando uma nova convertida e orando para que o 
Espírito Santo complete a obra com salvação para toda a família!  Temos duas irmãs 
esperando ansiosamente a oportunidade de descer às águas no próximo batismo. Tivemos 
um crescimento no número de alunos participando e aprendendo na escola dominical online. Estamos buscando 
ao Senhor com fervor!  Graças a Deus, Ele nunca nos abandonou! Experimentamos, durante esses tempos, a 
soberania e a onipresença de Deus de forma palpável. Em meio a doenças, perdas de trabalho, 
luto e tragédias, tivemos conquistas, portas abertas, novos empregos e amplos testemunhos da 
fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo!”  
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.” - Atos 2:42	



	

OBRA DE DEUS EM ESPANHOL REGISTRA MAIOR EMPENHO DOS 
IRMÃOS À PALAVRA E ÀS NECESSIDADES DO PRÓXIMO  

	
By David Moreno 
Líder Servicio Spañol 
 
Paz do Senhor irmãos! Estou servindo 
ao Senhor Jesus aqui na igreja sede em 
Lighthouse Point, Flórida, com minha 
esposa, Irmã Mirasol Moreno e filhos.  
Que época inesperada estamos vivendo! 

Desde o mês de fevereiro, quando começamos a ouvir 
rumores sobre o advento do COVID-19, queríamos saber o 
que estava por vir sobre a Igreja do Senhor.  
Surpreendentemente, Deus já nos tinha preparado, dando-nos 
as estratégias. Com a orientação do nosso pastor Joel Freire 
Costa, todas as atividades foram transferidas para a 
virtualidade. Tínhamos que educar a Congregação nas artes 
da Internet e Deus nos deu a graça de levar a Palavra para casa, fazendo de cada lar uma Igreja. Os Caring 
Groups que estavam começando foram importantíssimos. Temos tido vigílias virtuais gloriosas, jejuns cheios da 
presença do Espírito Santo e serviços de renovação pela infinita misericórdia de nosso Deus. O povo continua 
fiel, marchando no mar seco desta pandemia. Vemos maior empenho, sensibilidade às necessidades dos irmãos 
e da Palavra, e maior anseio pela Casa do Senhor. Agradeço a Deus pelo COVID-19. Ele nos ensinou a amar e 
desejar o que consideramos imperturbável. Deus permanece fiel e a obra se fortaleceu em meio às provações! 

By Pr. Edson de Oliveira 
Líder em Barcelona 
 
Agradecemos a Deus em primeiro 
lugar, depois ao Ministério do 
Belém e na pessoa do Pastor Joel 
Costa, pela oportunidade de servir a 
Igreja do Senhor aqui em Barcelona, juntamente com 
minha esposa, Irmã Amiçaraque Oliveira. 
Estávamos planejando desde o começo do ano a festa 
com as Mulheres de Fé, que devido a pandemia teve 
que ser cancelada. Logo em seguida, planejamos o 

batismo, com muita cautela devido ás restrições impostas pelo corona virus. Fomos orando a Deus e preparando 
os candidatos. E Deus, como sempre, foi fiel! Nos deu um lindo lugar e também um dia super especial. 
Realizamos no dia 22 de agosto o nosso batismo e no dia 24 o 
presidente da Catalunha proibiu as reuniões com mais de 10 
pessoas, tanto em lugar abeto como em fechado. 
Em nosso batismo contamos com a presença de 175 pessoas entre 
adultos e crianças. Foi um surpresa muito agradável termos este 
número visto que o evento foi realizado a 97 Km de Barcelona. 
Esteve conosco, representando o Pastor Joel Costa, o coordenador 
dos trabalhos na Espanha, Pastor Benedito André e sua esposa, 
Irmã Martina de Souza. Na oportunidade foram batizados 14 
irmãos. Um dia de benção e vitória da parte de Deus e o nome dEle 
foi glorificado nas nossas vidas através de uma linda cerimônia. 

DEZENAS DE PESSOAS ASSISTEM BATISMO DE 14 IRMÃOS EM BARCELONA 



	

 
 
 
 

A IGREJA CRESCE E FLORESCE GRAÇAS À PERSEGUIÇÃO 
 
Para Kabil*, cristão, ex-muçulmano do Norte da África, nada se compara à vida 
dada por Jesus! 
Como em muitos países de maioria muçulmana, cristãos no Norte da África 
enfrentam perseguição. Igrejas têm sido fechadas recentemente na Argélia. Mas 
diria que a perseguição nunca é fatal para a igreja, pelo contrário, ela é uma 
bênção. A igreja cresce e floresce graças à perseguição. Jesus fala sobre isso na 
Bíblia. ‘Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Alegrem-se quando forem 
perseguidos, pois da mesma forma perseguiram os profetas’.   
“Eu celebro porque a igreja está saudável e florescendo. Eu me alegro porque 
milhares de pessoas oram ao Senhor e os números são grandes em todos os 

lugares. A igreja se expande e milhares de pessoas se convertem ao cristianismo. Estou muito feliz com o agir de Deus! Mas, é claro, 
sei que a perseguição pode causar danos a mim ou a minha família”, compartilha Kabil, líder de um projeto de discipulado na região. 
Sobre o fechamento de igrejas na Argélia, ele afirma que há pessoas que se encontram do lado de fora dos prédios desde que as 
igrejas foram fechadas. Segundo Kabil, precisamos ver o que está por trás disso: “Isso é a mão do Senhor”. O objetivo: a salvação do 
Norte da África. “De acordo com Salmos 126.6: ‘Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria’. 
Um dia, vamos levar o evangelho para todos os países ao nosso redor. O Senhor se alegrará ao ver pessoas despertando no Norte 
da África”, diz. 
De acordo com o ex-muçulmano, "atualmente por conta das pregações em quase todos os lugares, o Senhor tem se tornado um 
assunto diário nas vilas, casas e até mesmo nos governos. Na Tunísia, os cristãos usam as mídias. Eles podem assistir canais de TV 
e ouvir programas de rádio cristãos. Também podem se conectar pelo Facebook, por exemplo”, explica. Apesar disso, o islamismo 
está presente em todos os lugares no Norte da África há quase 14 séculos. Está presente nas casas, na cultura, nas leis, na 
Constituição e na educação.  
Cada cidade ou vila tem uma ou mais mesquitas. Os governos investem muito no islamismo. Mas, atualmente, o cristianismo tem 
crescido mais rápido do que nesses 14 séculos. 
“Eu nasci em um país islâmico e, como todos os outros, eu praticativa o islamismo em uma mesquita, porque era parte de nossa 
cultura. Estudei o islamismo e encontrei pessoas praticando-o. Mas minha famíla não era muito religiosa. Eu orei por um período, fiz 
jejum, mas em certo ponto, quando fiquei mais velho, comecei a buscar”, revela. Kabil ficou intrigado porque as pessoas oravam e não 
recebiam resposta às orações. Ele também tinha dúvidas ao ver o que os muçulmanos faziam em nome do Islã. Por isso, passou a 
levar a vida como uma pessoa não religiosa. 
“Perder minha mãe ou minha vida? Nada pode se comparar à vida dada por Jesus. Eu não posso comparar nada ao que Jesus fez 
por mim. Agradeço a Deus pelo que fez por mim. Tenho visto milagres e sou abençoado em minha família e casamento. Minha mãe 
continua minha mãe, eu a amo e oro por ela todos os dias para que seja tocada pelo Senhor. Sei que um dia o Senhor tocará minha 
mãe e compartilharemos a alegria do Senhor juntos”, completa. 
Ajude cristãos ex-muçulmanos sob pressão. Devido à opressão islâmica, a jornada de um ex-muçulmano na vida cristã pode ser 
marcada por muitos desafios. Somente através do discipulado é que pode crescer na fé e descobrir seu papel no corpo de Cristo. 
Com sua contribuição missionária, você possibilita que uma criança ou um adulto muçulmano sejam evangelizados e discipulados.  
(*Nome alterado por segurança.) 
 
“Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que leva a preciosa 
semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os 
seus molhos.” Salmos 126:5,6 
 
Deus te abençoe! 
 
Pastor Joel Freire Costa 
Colaboração: Diácono Fernando Dutra 
 

Toda Tribo | Toda Nação Alcançando os Muçulmanos 

Na próxima edição do nosso Mission Newsletter, estaremos trazendo informações sobre a obra 
missionária AD Belém na ALEMANHA.  Grandes coisas tem feito o Senhor Jesus naquele país! 


