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PALAVRA DO PASTOR 

 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Chegamos no mês de fevereiro e, os países para intercessão este 
mês, são França e Bélgica. 
Estes dois países tem sido um grande desafio para a expansão do 
Evangelho. A Bélgica, sede do parlamento Europeu, nos parece que 
tem um pequeno trono do inimigo lá. A França, com o 
desenvolvimento dos últimos anos e com o crescimento do 
islamismo, também tem apresentado grande resistência ao 
Evangelho do Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus em toda a 
Nação. Apesar disso, o Senhor tem aberto vários trabalhos e 
congregações. Na instrumentalidade do pastor Marco Germano e dos 
nossos companheiros pastores que ali estão, Deus tem feito uma 
obra extraordinária para glória do nome do Senhor Jesus. Nesta 
edição do nosso Boletim Informativo de Missões - Newsletter Mission, 
vocês poderão ver que Deus tem feito coisas extraordinárias e nós 
esperamos que, com o término desta pandemia, que em nome de 
Jesus vai ser logo, nós estaremos realizando muito mais na França e 
na Bélgica. A França é um dos países mais importantes da Europa e 
é muito importante também no coração do Senhor Jesus. Orem por 
estes dois países! 
Uma grande obra tem feito o nosso Deus, também nos Estados 
Unidos. Já passamos o primeiro mês do novo governo e 
continuamos, como sempre fizemos, proclamando o Evangelho do 
nosso Senhor Jesus, independentemente de qualquer que seja a 
situação ou Governo. Port Saint Lucie, Vero Beach e Palm Bay, no 
Estado da Flórida, foram as congregações escolhidas para trazer até 
você, neste informativo, as narrativas das bençãos, dos testemunhos  
e do cuidado do nosso Deus para com o seu povo.  
Não queremos mais aqui falar de pandemia ou Covid-19, embora 
ainda seja uma realidade em nosso meio e ainda continuemos com 
os cuidados necessários, mas acreditamos que a pior fase já passou. 
Aqueles que permaneceram e permanecem fieis na Palavra do 
Senhor seguem firmados na rocha que é Jesus. Mesmo que você ou 
alguém da sua familia tenha sido contagiado pelo vírus, eu quero te 
dizer que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas! 
Deus cuida, providencialmente, daqueles que são seus. Cada detalhe 

da vida do crente está debaixo do controle 
soberano do Senhor.  
Esteja você vacinado, não somente pela 
vacina que o homem, com permissão de 
Deus criou, mas principalmente pela 
vacina que nos livrou de todo o pecado e 
de todo o mal, Jesus!  
 
Ele se importa com você! 
 
JOEL FREIRE COSTA   
Senior Pastor 
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By	Pr.	Marcos	Germano	
Coordenador	na	França	e	Bélgica	
	
A	paz	do	Senhor,	meus	amados	irmãos;	
Quero	agradecer	a	Deus,	de	todo	meu	coração,	ao	nosso	pastor	presidente	Joel	Freire	Costa	e	a	
todo	o	Ministério,	família	e	amigos,	pelo	apoio	missionário	dado	aqui	na	França	e	Bélgica.		
Desde	o	início	da	pandemia	em	2020,	temos	enfrentado	muitos	desafios.	Eu	
acredito	que	não	só	na	Europa	mas	no	mundo	todo,	essa	pandemia,	trouxe	
muitas	lições	que,	às	vezes,	são	necessárias	na	caminhada	Cristã.	Deus	
precisa	nos	derrubar,	e	com	os	olhos	voltados	para	cima,	possamos	
enxergar	como	os	campos	estão	brancos	para	a	colheita	.	

Mesmo	nestes	tempos	trabalhosos		o	Ministério	do	Belém,	não	se	intimidou	diante	dos		desafios.	Na	França,	
a	cada	confinamento,	desde	o	início	de	março	e	de	junho	de	2020,	e	em	seguida,	um	novo	confinamento	em	
outubro	e	ao	final	de	dezembro	outro,	vivemos	com	toque	de	recolher,	em	horários	diferenciados,	com	muitas		restrições	para	
reuniões	públicas,	limites	do	número	de	pessoas	por	reuniões	etc.	
Mas	isso	tudo	não	parou	a	marcha	da	Igreja	porque	fomos	nos	adaptando	a	cada	momento.	Como	não	podemos	nos	reunir	
presencialmente,	aqui	na	França,	realizamos	cultos	de	celebração	on	line	com		todas	nossas	congregações,	e	isso	foi	e	tem	sido	
um	verdadeiro	mover	de	Deus	em	cada	família.	Aqui,	em	cada	casa,	a	família	belemita	levantou	um	altar	ao	Deus	Vivo.		E	o	
resultado	foram	vidas	renovadas,	salvas,	enfermos	curados	e	um	grande	mover	de	Deus	em	tempos	de	crise.		
Na	congregação	de	Chartres,	Deus	nos	abençoou	com	um	novo	local	para	os	cultos	pois	a	igreja		continua	crescendo.	A	
congregação	de	Nimes,	tem	um	novo	projeto	de	um	ponto	de	pregação	em	Point	Saint-Espírit.	Na	cidade	de	Bordeux,	o	Senhor	
Jesus	continua	salvando	os	perdidos.	Ali,	estamos	com	grandes	expectativas	de	mudança	para	uma	sala	de	culto	em	tempo	
integral.	Obviamente,	isso	trará	mais	desenvolvimento	para	a	obra	de	Deus.	Em	Paris,	Blois	e	Orléans	o	Senhor	Jesus	nos	tem	
abençoado.	No	dia	31	de	janeiro,	realizamos	o	primeiro	batismo	deste	ano	e	já	temos	dezenas	pessoas	fazendo	o	curso	de	
discipulado	para	os	próximos	batismos.	Isso	tudo,	porque	o	Senhor,	nosso	Deus,	tem	estado	no	controle	e	tem	levantado	
homens,	mulheres,	jovens	e	crianças,	para	viverem	o	propósito	de	Deus.		
Na	Bélgica,	começamos	a	realizar	cultos	de	Família	Cristã	no	início	do	ano	passado,	porém,	tivemos	que	suspender	porque	o	
pastor	Márcio	Rodrigues	e	sua	família	tiveram	que	retornar	ao	Brasil	para	regularizar	suas	documentações	e	o	segundo	motivo	
foi	a	pandemia,	que	por	diversas	vezes,	as	fronteiras	estiveram	rigorosamente	fechadas.	Orem,	para	que	Deus	abra	as	portas	
em	tudo	na	Bélgica	.	
Como	vimos,	Deus	tem	nos	abençoado	em	tempos	de	crise	e	tem	nos	
mostrado	que,	em	tempos	de	sofrimento,	é	justamente	a	época	de	maior	
colheita.	Orem	pela	minha	família,	pela	igreja	aqui	na	França	e	na	Bélgica	
para	que	Deus	nos	dê	estratégias	para	alcançar	os	perdidos.	
"Porque	uma	porta	grande	e	eficaz	se	me	abriu;	e	há	muitos	adversários."	I	
Cor	16-9	
Que	Dieu	Vous	Bènisse.	

COM DESAFIOS E OPORTUNIDADES, CRESCE TRABALHO 
MISSIONÁRIO NA FRANÇA 

TESTEMUNHO: A paz do Senhor a todos! 
Eu me chamo Maximin Deslances. Sou aqui da cidade de Orleãns, na França. Eu passava 
por momentos muito difíceis na minha vida, durante muito tempo. Mas um dia Deus me 
encontrou, me conduziu até a Casa dele, então aceitei a Ele como Senhor e Salvador. E Ele 
transformou tudo na minha vida e tudo mudou, profissionalmente, sentimentalmente, tudo!  
É por isso que neste dia eu quero agradecer o Nosso Senhor. Mais	também	aos	irmãos,	ao	
pastor	Marcos	Germano	e	ao	Ministério	do	Belém.  
Que	Deus	lhes	abençoe! 



	

BLOIS:  Pastor José Honorato com sua esposa, irmã Francelia Rodrigues e 
família, à frente dos trabalhos em nossa congregação na cidade de Blois. 

BORDEAUX: Na cidade de Bordeaux, liderando os trabalhos, está o pastor 
Mário Cezar com sua esposa, irmã Neusa Faustino. Ele nos enviou um testemunho 
sobre os trabalhos naquela cidade. “Aqui na congregação da Adbelém-Bordeaux, eu 
quero testemunhar que durante essa pandemia, de uma forma milagrosa, nenhum 
dos membros e  congregados bem como a nossa família fomos  afetados com o virus 
do COVID 19.  Fomos guardados pela mão forte do nosso Senhor Jesus.  
Outrossim, estamos também discipulando e cuidando de um  irmão que estava 
afastado dos caminhos do Senhor Jesus e  envolvido com drogas, mas pela 
misericórdia do Senhor, estamos vendo e acompanhando seu progresso espiritual e 
sua restauração em Nome de Jesus.” conclui Pastor Mário César.	

CHARTRES: O pastor Januires dos Santos e esposa irmã Valdirene com seus 
filhos,  que conduz os trabalhos em Chartres também nos enviou um testemunho 
sobre o que Deus tem feito naquela cidade. “No dia 27 de maio de 2020, exatamente 
as 9h05, fizemos uma oração dando início às obras de expansão da nossa nova sala 
da AD-Belém Chartres. Com uma equipe de obreiros muito dedicados, iniciamos as 
obras em plena crise sanitária, porém, crendo que Deus haveria de mover o coração 
de cada crente para realizarmos o que chamamos de “Projeto Neemias”, isto é, a 
reconstrução da nova sala. Antes era uma sala com 70m2 e hoje tem mais de 200. 
Aprendemos que não há crise que nos possa fazer parar, quando nosso coração está 

firmado no Senhor Jesus. Com o apoio do pastor Joel Freire Costa e do nosso coordenador 
pastor Marcos Germano, temos feito a obra do Senhor na região centro da França. Nesta cidade Jesus tem curado 
enfermos, restaurado casamentos ameaçados pela crise atual, a obra de Deus aqui tem sido consolidada. O povo de Deus 
está animado trabalhando para alcançarmos os perdidos em nome de Jesus.” ressalta pastor Januires dos Santos. 

NIMES: Pastor Marco José da Silva 
e sua esposa, irmã Simone Silva, 
coordenam os trabalhos na 
congregação de Nimes. Nas fotos 
abaixo, nossa igreja recebendo novos 
membros e o diácono André Pereira e 
o cooperador Murilo Emiliano. 

PARIS: Liderando os 
trabalhos missionários na 
capital francesa, Paris, está  o 

pastor Carlos Augusto 
Santos com sua esposa, 
irmã Rosangela Pereira. 

TESTEMUNHOS QUE MOSTRAM O CUIDADO DE DEUS COM SEU POVO NA FRANÇA 



	

By	Pr.	Francisco	Araújo	
Líder	em	Vero	Beach,	FL	
	
“Este	mês	completa	dois	anos	que	eu,	minha	esposa	Eliane	Araujo	e	família,	estamos	à	frente	
dos	trabalhos	e	servindo	ao	Senhor	na	congregação	de	Vero	Beach.	Deus	tem	sido	muito	bom	
para	conosco!	Estamos	ainda	no	meio	de	uma	pandemia,	mas	desde	o	início	deste	Covid-19	
temos	tido	a	graça	e	o	favor	imerecido	de	Deus,	por	estarmos	realizando	nossos	cultos	
presenciais	constantemente.	Alguns	cultos,	como	os	da	Família	Cristã,	foram	realizados	via	
online,	mas	os	cultos	de	domingo	não	deixaram	de	ser	presenciais,	mesmo	em	alguns	
momentos	com	um	número	de	presentes	reduzido	devido	às	restrições	do	governo.		

Temos	também	duas	famílias	que	tem	servido	ao	Senhor	conosco	e	que	vem	da	cidade	de	
Melbourne,	quase	uma	hora	de	viagem	de	nossa	igreja.	O	irmão	Roberto,	que	faz	parte	de	
uma	destas	famílias,	e	que	perdeu	sua	mãe	recentemente,	aceitou	o	nosso	Senhor	Jesus	
Cristo	no	último	domingo	(foto	ao	lado).	Isso	tem	sido	motivo	de	muita	alegria.	Outra	irmã,	
do	mesmo	grupo	familiar,	Carmela	Mariane,	que	perdeu	seu	filho	no	ano	passado,	vitimado	
pelo	Covid-19	no	Estado	do	Arizona,	tem	vindo	constantemente	aos	cultos	e	ambos	declaram	
que	não	há	melhor	lugar	para	estar,	principalmente	nestes	momentos	de	dor,	do	que	na	
presença	do	Senhor.		
Como	todas	as	congregações,	nós	também	sofremos	muito	com	estes	momentos	da	
pandemia.	A	redução	de	frequência	nas	atividades	de	igreja	foi	muito	acentuada,	mas	pela	
misericórdia	do	Senhor,	através	do	Espírito	Santo,	temos	sido	impulsionados	e	incentivados	
a	perseverar.	Deus	tem	sido	fiel,	pois	Ele	nos	deu	uma	casa	nova	que	foi	um	verdadeiro	
milagre	e	tem	nos	presenteado	com	novas	vidas	para	Cristo,	como	foi	o	caso	do	irmão	
Roberto.	Temos	vivido	momentos	de	muitas	dificuldades	mas	também	momentos	e	muitas	

graças.	Agradecemos	muito	
a	Deus	por	estas	bençãos	e	
em	especial	ao	nosso	líder,	
Pr.	Joel	Freire	Costa,	um	
homem	de	Deus	que	tem	
nos	dado	um	apoio	
constante	e	irrestrito	para	
que	a	obra	do	Senhor		Jesus	
Cristo	siga	avante.		Amém!”	

CASA NOVA E VIDAS PARA CRISTO, PRESENTES 
DE DEUS NA CONGREAGAÇÃO DE VERO BEACH 

	

Num	passado	não	muito	distante,	tivemos	a	oportunidade	de	
abrirmos		nossa	congregação	na	Bélgica.	Alguns	problemas	
estruturais	e	que	envolvia	a	própria	legislação	do	país,	acabou	
por	influenciar	a	continuidade	do	trabalho.	Mas	a	promessa	de	
Deus	e	nossa	fé	permaneceram	firmes	na	volta	para	este	
campo	missionário,	muito	fértil,	onde	vidas	clamam	pelo	
Evangelho.	Recentemente	reiniciamos	o	trabalho	com	a	
Família	Cristã.	O	pastor	Marcos	Germano,	coordenador	na	
França	e	também	na	Bélgica,	designou	o	pastor	Márcio	
Rodrigues	e	sua	esposa,	irmã	Patrícia	para	este	trabalho	
inicial.	Neste	momento	estes	irmãos	estão	no	Brasil	preparando	a	documentação	

para,	definitivamente,	se	instalarem	na	Bélgica.	Pedimos	que	orem	por	eles	e	também	pelo	trabalho	naquele	país,	
onde	existe	um	povo	carente	da	Palavra	e	que	precisa	urgentemente	ser	salvo.	

CONGREGAÇÃO	AD	BELÉM	NA	BÉLGICA:	UMA	PROMESSA	CADA	VEZ	MAIS	REAL	



	

	
	

pós	um	longo	período	com	muitas	dificuldades	durante	o	ano	de	2020	
devido	ao	Covid-19,	neste	ano,	mesmo	ainda	sem	ter	superado	

totalmente	a	pandemia,	nossa	congregação	em	Port	Saint	Lucie,	no	Estado	da	
Flórida,	deu	início	a	uma	nova	etapa	nos	trabalhos	com	a	realização	de	dois	
importantes	eventos	no	mês	de	janeiro.		Sob	a	coordenação	do	pastor	Fábio	
Felipe	Soares,	líder	local,	e	sua	esposa,	irmã	Lilian	dos	Santos	Soares,	foi	
realizado	a	“Conexão	Jovem”	e	também	o	evento	das		“Mulheres	de	Fé”.	
No	dia	16	de	janeiro,	o	evento	“Conexão	Jovem”	contou	com	a	presença	de	
mais	de	300	pessoas	oriundas	de	vários	Estados.	“Foi	uma	noite	cheia	da	
Glória	de	Deus,	o	Senhor	nosso	Deus	batizou	jovens	com	o	Espírito	Santo,	

salvou	almas.	Foi	uma	noite	
memorável!”	comentou	o	pastor	
Fábio.	O	preletor	foi	o	pastor	Sandro	
Machado,	de	nossa	congregação	de	
Orlando.	Também	estiveram	
conosco	os	pastores	Marcos	Krebs,	
de	Marietta,	na	Georgia	e	o	pastor	
José	Luciano,	da	nossa	Igreja-Sede,	
em	Lighthouse	Point.	

outro	evento	-	“Mulheres	
de	Fé”,	foi	realizado	no	dia	

23	de	janeiro.	Mais	de	150	
pessoas		compareceram	e	
tiveram	a	oportunidade	de	
saborear	um	delicioso	banquete	
vindo	do	Céu,	através	da	
ministração	da	palavra	da	líder	
geral	do	Departamento	das	
Mulheres,	irmã	Mabel	Costa.	

PORT SAINT LUCIE: EVENTOS MARCAM INÍCIO DOS TRABALHOS EM 2021  



	

 

By Pr. Ademostemir Cardoso 
Lider em Palm Bay, Flórida 
 
“Tudo indicava mais um ano feliz, com planos, metas, objetivos e muitas 
realizações para fazer de 2020 o ano da vitória, o ano da restituição mas, de repente 
tudo muda. Na verdade o ano de 2020 foi de grande desafio no campo missionário 
para nossa congregação, assim como para as demais congregações de nosso 
ministério.  Tivemos momentos que aos olhos humanos eram 
de incertezas e até desesperadores, mas, com a ajuda do Todo-
Poderoso Deus, atravessamos para o outro lado vitoriosos!  

Glória a Deus! Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor! Deus foi muito generoso para a 
congregação de Palm Bay, porque apesar das restrições para congregar, número reduzido de dez 
pessoas ou menos no templo, cultos no estacionamento e outras restrições, Deus manteve a unidade da 
igreja, sem que houvesse dispersão dos nossos irmãos. À Ele toda a honra e toda a glória!” 

Pr.	Ademostemir,	esposa	Katia	e	filhos	

PALM BAY SUPERA INCERTEZAS E MANTÉM UNIDADE DA IGREJA 

 

Em nossa última edição, apresentamos algumas fotos do evangelismo realizado no final 
do ano em nossa Igreja-Sede e na congregação de Boca Raton e aqui segue um breve 
relato dos trabalhos: O líder do Departamento de Dvangelismo Diácono Márcio Bretas, 
com sua esposa, irmã Rita Bretas, nos conta como foi este importantíssimo evento: 
“Estivemos evangelizando no sábado e no domingo. No sábado era a vez da 
Congregação de Boca Raton com o pastor Cássio Raffa e no domingo, a vez da Igreja-
Sede. Foram dois finais de semana consecutivos. Nós orávamos antes de iniciar os 
trabalhos e deixávamos uma turma orando, intercedendo, enquando íamos para as ruas. 
Entregamos mais de mil kits em sacos plásticos transparentes que incluia um pequeno 
panetone, água e folhetos onde se lia sobre as maravilhas que o Senhor faz. No domingo 

realizávamos este trabalho em dois períodos. Como haviam dois cultos, revezávamos as turmas. Enquanto um 
grupo estava cultuando o outro estava evangelizando. Foi um trabalho muito 
maravilhoso, uma experiência nova para muitos jovens. Creio que o Senhor 
ficou satisfeito porque almas aceitaram Jesus neste trabalho. Eu mesmo tive a 
oportunidade de falar do amor de Deus para um senhor que deixou que Jesus 
entrasse em seu coração, o Espírito Santo fez a obra, e ele aceitou a Jesus 
como seu Salvador. Mais de 50 pessoas estiveram envolvidas diretamente 
neste trabalho para honra e glória do Senhor.” 

EVANGELISMO:	CUMPRINDO	O	IDE	COM	EXCELÊNCIA	NOS	ESTADOS	UNIDOS	

Alma	se	rendendo	a	Jesús!	

Culto	de	Missões	

Oração	pelos	países	missionários	

Congregação	de	Palm	Bay	–	Culto	de	Adoração	

Mulheres	de	Fé	



	

 

CIDADANIA E ISLAMISMO NA FRANÇA 

 “Hoje existe uma 
nacionalidade 
europeia, como 
houve no tempo de 
Èsquilo, Sófocles e 
Eurípides, uma 
nacionalidade 
grega.” (Hugo, 1843, 

p.15). Algumas mulheres com véu seguravam firmemente 
uma faixa com os dizeres: “A is- lamofobia mata”. Elas 
vieram de ônibus de Le Havre para se juntar à manifestação 
contra a islamofobia que ocorreu numa tarde de domingo, 10 
de novembro, em Paris e que gerou discussões acaloradas em 
todo o país. “O Islã é atacado na França”, afirmou uma 
senhora, Nacira, 40 anos”. “Laicidade,  nós amamos você, 
você deve nos proteger”, era um dos slogans cantados na 
passeata, dirigidos expressamente ao ministro da Educação 
Jean-Michel Blanquer. No dia 11 de outubro de 2019, por 
ocasião da reunião plenária do Conselho Regional da 
Borgonha em Dijon, uma jovem mãe, que acompanhava um 
grupo de crianças que havia ido ver o funcionamento de uma 
instituição democrática no âmbito de uma atividade proposta 
por uma associação de bairro, portava véu. Ao notá-la Julien 
Odoul, do Rassemblement National (RN), pediu à presidente 
do Conselho, Marie-Guite Dufay (PS), que, em nome dos 
princípios laicos, solicitasse à jovem que retirasse o véu. A 
presidente se recusou a fazê-lo, o que resultou em confusão, 
com o grupo do RN deixando a Assembleia. Já fora da sala 
onde ocorria a reunião plenária, a jovem muçulmana foi alvo 
de outra manifestação de intolerância, desta feita por parte de 
uma mulher, também representante de um grupo de extrema-
direita, que a afrontou dizendo-lhe: “Você é submissa, você 
verá, quando os russos chegarem, você vai ter que par tir!” 
Consultado sobre o caso, o ministro da Educação, Michel 
Blanquer, reconheceu que a jovem mãe não estava infringindo 
a lei e reprovou o comportamento de Julien Odoul, mas 
reforçou a sua posição em relação ao uso do véu ao afirmar 
que “ele não é desejável em nossa sociedade. Isso não deve 
ser encorajado.” “O que isso diz sobre a condição feminina, o 
que diz não está de acordo com os nossos valores, 
simplesmente”, afirmou, acrescentando ao jornal que “isso 
não significa que seja proibido. Felizmente, temos uma 
sociedade de liberdade onde também podemos nos vestir 
como queremos.”  A 
presença do Islã na França 
decorre principalmente da 
colonização do mundo 
muçulmano e do fluxo 
migratório de populações 
muçulmanas.  

CONHECENDO O UNIVERSO 
MUÇULMANO 

Muitas pessoas acham que a maioria dos muçulmanos 
é árabe e vive no “Oriente Médio”, mas o mundo 
muçulmano é bem mais diversificado. Os mais de 1,6 
bilhões de muçulmanos vivem em todas as partes do 
globo e representam 23% da população mundial. O 
árabe é o idioma principal de mais de 223 milhões de 
pessoas ao redor do mundo, menos que 15% dos 
muçulmanos, o que o torna o quinto idioma mais 
falado no mundo.  
Os quatro países com as maiores populações 
muçulmanas são: Indonésia (187 milhões), Paquistão 
(177 milhões), Índia (172 milhões) e Bangladesh (146 
milhões). Irã, Turquia, Egito e Nigéria são, cada um, 
o lar de 70 a 74 milhões de muçulmanos. No total, 49 
países possuem maioria muçulmana. Outros 27 países 
têm mais de um milhão de muçulmanos. A China tem 
25 milhões e a Rússia, 14 milhões. Enquanto a 
maioria dos muçulmanos vive na Ásia e Pacífico (986 
milhões), o mundo de fala árabe (317 milhões) e 
África (324 milhões), um número crescente deles tem 
se estabelecido em países como França, Alemanha, 
Reino Unido e Estados Unidos. A Europa tem 43 
milhões de muçulmanos e a América do Norte, 3,5 
milhões. A população muçulmana mundial está 
crescendo cerca de 1,9% ao ano, principalmente por 
causa da alta taxa de natalidade.  
Há 2.100 grupos etnolinguísticos muçulmanos que 
carecem de um movimento de implantação de igrejas 
autóctones que sejam capazes de se multiplicar dentro 
de sua própria cultura. Aproximadamente 8% da força 
missionária mundial está focada nos muçulmanos. 
Muitos muçulmanos sofrem com a falta de alimentos 
e água potável, analfabetismo e educação de baixa 
qualidade, assistência médica insuficiente, pobreza, 
desastres naturais e desrespeito aos direitos humanos. 
Uma abordagem misericordiosa visando seu bem-
estar deveria nos motivar a alcançá-los e ajudá-los.  
Fonte: “Descobrindo o Mundo do Islã” – Editado por 
Keith E. Swartley  
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