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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor meus Irmãos! 
 
Antes de me assentar em frente ao computador para escrever esta palavra, lí em meu 
celular a mensagem que um irmão enviou em seu devocional diário, a qual falava 
sobre dois grupos distintos de pessoas que estavam diante do portão na cidade de 
Naim. Um grupo era movido pela coisa mais pavorosa que existe - a morte. O outro 
grupo era guiado pelo Príncipe e Rei da vida, Jesus Cristo. Qualquer semelhança com o 
que estamos vivendo nos dias atuais com a pandemia, não é mera coincidência. São as 
mesmas aflições e a mesma divisão, nas reações. Mas tenho uma boa notícia: naquela 
época e situação, Jesus se dirigiu até uma viuva e, profundamente comovido, disse: 
Não chores! Este mesmo Jesus continua vivo e dizendo. Não chores! “Esforça-te, e tem 
bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque Eu sou contigo, por onde quer que 
andares.” Js 1:9 Aleluia! 
E assim, com Jesus no barco, chegamos ao mês de junho, mês especial, onde 
estaremos dirigindo nossas orações para Moçambique. Este país tem nos enchido de 
alegria e dado um exemplo de superação. Se você está tendo dificuldade em um país 
de primeiro mundo, deve imaginar o que se vive no cotidiano em Moçambique. Ver a 
alegria daquelas crianças por estar aprendendo a ler, por estar, mesmo por poucas 
horas, vivendo um mundo com esperança renovada e sonhos mais próximos de serem 
realizados, não tem preço. Excelente e abençoado trabalho feio pelo pastor Reginaldo e 
sua esposa Roze, junto a missionária Sara, que tem renunciado uma vida pessoal em 
pról daquelas crianças. Você pode conferir nesta edição a Obra Prima que o Senhor fez 
em Assumane. A construção da nossa escola ficou linda! Ela é fruto das suas orações e 
de suas contribuições. Continue conosco neste empreendimento que é para Deus. 
Vidas estão sendo salvas e famílias inteiras sendo convertidas. 
Da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, também tem vindo boas notícias. Em Garden 
Grove tivemos a comemoração dos 25 anos de nossa Congregação, com testemunhos 
de conversão. Uma verdadeira benção aquele trabalho que, como todos, tem sofrido 
com a pandemia. Mas o Senhor tem dado vitória e possibilitado ao seu povo também 
ajudar àqueles menos favorecidos. Em Moreno Valley, no trabalho da língua hispana, 
tivemos devocionais realizados todos os dias, seja com as familias em suas próprias 
casas ou através dos cultos online. Uma campanha de arrecadação de alimentos supriu 
a mesa de muitas famílias neste momento de dificuldade. 
Por fim, terminou o período de jejum e oração dos muçulmanos, o Ramadã, mas não as 

bençãos do Senhor. Tivemos testemunhos de vidas, em 
meio aos muçulmanos, que foram impactados pelas nossas 
orações durante este período. Continue firme, orando 
pelos perdidos, por todas as nações e em especial, por este 
momento turbulento que estamos vivendo. O nosso 
Senhor Jesus Cristo se importa com todos! 
Que Deus te abençoe! 
 
JOEL FREIRE COSTA   
Senior Pastor	
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Adorar – Evangelizar - 
Discipular – Cuidar – A 
responsabilidade é Minha! 

De 05 a 09 de Agosto 

Se prepare, pois este será o melhor 
CONAD de todos os tempos.  

O CONAD é para Deus! 
Faça já sua inscrição! 



	

OBRA MISSIONÁRIA EM MOÇAMBIQUE COMPLETA 7 ANOS, VENCENDO  
A DESCONFIANÇA E CONQUISTANDO O POVO MUÇULMANO 

 
By Pr. Reginaldo Costa 
Coordenador Moçambique 
 
Estamos no mês de junho e, neste mês, o país alvo das orações do nosso Ministério 
é Moçambique. Neste país, destacamos, na Província do Niassa (Estado), a cidade 
de Lichinga e, principalmente a pequena aldeia de Assumane. Neste ano de 2020, 
nós estamos completando o sétimo ano de atividades em Moçambique. Por se tratar 
do ano sétimo, sem dúvida nenhuma, será uma data e um tempo especial, pois o 
número 7 é o número de Deus. Ao longo destes anos, temos sido marcados por 
grandes conquistas - primeiro a confiança e a amizade dos habitantes de Assumane, 
pois trata-se de uma comunidade muçulmana. No início dos trabalhos, me lembro 
que era só um pedaço de terra com um pequeno templo feito de pau-a-pique e a 
casa do obreiro. E, quando o nosso Ministério iníciou os trabalhos de fechamento 

com cercas do terreno, muitas vezes éramos confrontados pela população dizendo que nós, os brancos, 
estávamos ali para fazer da aldeia uma cidade para raptar suas crianças e, em seguida, ser vendidos os seus 
órgãos. E aí, com muita cautela e respeito, nós dizíamos que o nosso 
propósito era única e exclusivamente trazer o benefício para seus filhos e 
suas famílias por meio da Igreja, da escola e dos demais projetos sociais 
que seriam implantados. Muitas vezes nos sentíamos tristes, quando eu e 
minha esposa, Roze,  estávamos reunidos como as crianças, e os pais 
vinham e retiravam as crianças das atividades a golpes de ponta-pés, pois 
não querendo que seus filhos frequentassem a Igreja.Também, durante as 
atividades, ficavam jogando pedras no telhado para tentar nos intimidar. 
Hoje, para Glória de Deus os pais não só permitem aos seus filhos 
partiparem conosco, mas também os acompanham nas atividades da Igreja e da escola. Glória a Jesus! Também, 
com a perfuração dos poços de água, no terreno e na casa do “Chefe da Aldeia”, a construção da escola, a qual 
estamos concluindo a primeira fase, e principalmente pelo testemunho do Nome de Jesus, hoje, passados sete 
anos, estamos vivendo momentos de grande alegria com os resultados colhidos do fruto deste trabalho. 
Louvamos a Deus pela vida de nosso pastor presidente, Joel Freire Costa, da nossa Igreja e do nosso Ministério, 
pela forma tão visionária com que tem apoiado este trabalho. Também, a nossa missionária irmã Sara Freitas 

Costa (foto ao lado), por abdicar de toda sua família, amigos e Igreja no 
Brasil, por sujeitar-se estar sozinha em Moçambique, e esmerar-se  nesta obra 
missionária em Assumane, evangelizando, discipulando, cuidando e 
alfabetizando as crianças. Continuamos pedindo aos irmãos que orem por este 
trabalho, pela conclusão da segunda fase da nossa escola e, principalmente, 
pelas nossas crianças e as suas famílias, pela sua integridade física e saúde. 
Orem pela nossa missionária Sara, para que Deus continue imunizando-a de 
todo mal e de toda enfermidade, principalmente neste tempo de pandemia. 
Que Deus vos abençoe em nome de Jesus! 
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EM MEIO AO CAOS EM QUE VIVE O MUNDO, UMA GRANDE 
OBRA PARA O SENHOR JESUS É ERGUIDA EM ASSUMANE 

 
Um país longínguo, e com muitas dificuldades para chegar até lá, com  crise financeira assolando o país e o 
mundo abalado pelo Corona Vírus, mesmo diante deste quadro adverso, nasce uma grande esperança através da 
Obra Missionária que estamos realizando em Moçambique. Da prancheta, onde nasceram os primeiros rabiscos 
desta construção, surge uma obra-prima, azul da cor do céu, para brilhar nos corações de mais de 300 crianças 
que estão sendo instruídas e evangelizadas pela nossa escola em Assumane. Um feito marcante, um sonho 
realizado e mais uma promessa cumprida pelo nosso construtor e benfeitor, Jesus Cristo! 
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ASSUMANE: UMA ESCOLA QUE CAPACITA E FORMA HOMENS E  
MULHERES DO BEM, FUTURO CIDADÃOS DOS CÉUS 

 
Quando o trabalho missionário em Moçambique foi iniciado, a perspectiva e projetos previamente realizados, 
contemplava não somente ganhar vidas para Jesus, mas transformá-las pelo poder do Espírito Santo para serem novas 
criaturas. Costumes locais, tradições e religiões contrárias ao Cristianismo foram, inicialmente, o grande desafio. O 

processo de alfabetização, ou seja, de falar e escrever o português foi 
fundamental para que pudéssemos, não somente nos comunicar, mas levar a 
palavra de Deus. A semente tem sido plantada no coração de cada criança 
que tem a oportunidade de frequentar a nossa escola. Esta semente tem se 
espalhado e muitos lares, hoje, reconhecem e aceitam, que nossos 
ensinamentos tem feito muito bem aos seus filhos. Tanto que tem sido 
comum levarem as crianças até a escola e muitas vezes, ficado para também 
se alimentar da palavra. As portas estão sendo abertas para este povo e 
vemos que homens e mulheres estão renascendo para um futuro melhor, 
que  é estar na direção de Deus. Estamos seguros que o caminho trilhado até 
aqui tem sido correto, porque à frente, conduzindo e nos dando as 
estratégias necessárias, está o Nosso Senhor Jesus Cristo. Na foto ao lado, o 
momento em que as crianças moçambicanas oram pelo Mundo. 

Além dos ensinamentos da língua portuguêsa, os alunos também recebem aulas de higiene pessoal. Ao lado vemos cada 
criança com um copo e uma escova dental durante a aula de higiene bucal. 
Diante da pobreza e precariedade da assistência médica na região e falta de um 
dentista, este “simples” ato tem sido muito importante para elas. Os alunos, na 
foto abaixo, apesar de todas as circunstâncias em que vivem, tem demonstrado 
muito interesse no estudos da língua e da palavra do Senhor. De verde, 
uniformizados, o grupo de formandos de nossa escola durante o último ano 
letivo. E parabéns pelo dia da “Criança Moçambicana” comemorado no dia 1° de 
junho. Desta vez não teve festa, devido a pandemia, mas oramos por todas elas. 

TESTEMUNHO:	
Meu	nome	é	Namassari,	
tenho	14	anos	e	há	2	
anos	estou	aqui	na	escola	
e	já	estou	conseguindo	
ler	e	escrever.	Gosto	
muito	deste	lugar!	
Quando	eu	cheguei,	não	

conseguia	nem	ler	e	nem	escrever,	mas	
através	deste	trabalho	eu	já	posso.	Além	
disso,	aprendemos	a	palavra	de	Deus,	que	é	
a	palavra	de	Jesus	Cristo.	E	Jesus	agora	já	
está	morando	em	meu	coração.	Aqui	
também	recebemos	roupa,	sapatos	e	muitas	
outras	coisas	que	gostamos.	Espero	que	isso	
continue	por	muito	mais	tempo. 

TESTEMUNHO:	Meu	nome	é	Manoel,	
meu	filho	aqui	ao	meu	lado,	que	também	se	
chama	Manoel,	não	sabia	nem	ler	e	nem	
escrever.	Agora	ele	está	conseguindo	tudo	
isso	e	quero	agradecer	a	Deus	e	peço	para	
ajudar	estas	crianças	a	ir	em	frente	e	
ganhar	o	futuro	deles.	Como	para	nós,	o	

futuro	já	passou,		vamos	deixar	as	crianças	estudar.	Estou	muito	
feliz	e	agradecido	por	esta	Igreja	estar	ajudando	nossas	crianças,	
porque	agora	eles	vão	ter	boas	ideias.	Vão	ter	boas	referências,	
dar	valor	nos	pais	e	aos	avós,	tudo	isso	por	causa	da	escola.	
Perguntado	sobre	o	que	achava	do	trabalho	da	Igreja	Cristã	para	a	
familia	dele	que	é	muçulmana	ele	respondeu:	Eu	não	escolhi	ser	
muçulmano,	já	estudei	o	Alcorão	e	agora	eu	tenho	uma	Bíblia.	Eu	
quero	saber	o	que	Deus	fala	,	eu	gostei	e	as	crianças	também.	
Agora	tudo	está	nas	mãos	de	Deus!		



	

CONGREGAÇÃO EM GARDEN GROVE COMPLETA 25 ANOS 
By Pr. Pedro Daniel Silva 
Garden Grove, CA 
 
Nesse ano de 2020, completamos 25 anos 
e pudemos realizar a nosso Jubileu de 
Prata, concomitantemente ao Pré-
Congresso das Mulheres de Fé e o Pré-
Congresso Juvenil. Contamos com a 
presença de nosso pastor Joel Freire 
Costa e sua esposa irmã Mabel. O evento 
foi realizado sob o  tema “Dependendo 
de Deus” (Dn 1.8). Tivemos a alegria de 
desfrutar também 

da comunhão com nossas congregações de 
Los Angeles, Moreno Valley e da igreja 
AD do Ministério Belém de El Monte. 
Nós assumimos a congregação em Garden 
Grove, no estado da Califórnia, em 29 de 
junho de 2019, e graças ao nosso bom 
Deus, eu, minha esposa Niécia Silva e meus 
filhos fomos bem recebidos. Com o suporte 
à liderança local, demos continuidade aos 
trabalhos, principalmente no departamento de evangelismo que conta 
com a participação ativa do nosso grupo de “Jovens em Ação”. 
Realizamos a evangelização de todo o Orange County, que conta 
com trinta e sete cidades. Temos feito também um trabalho inédito 
dentro de um abrigo para moradores de rua, com quase duzentas 
pessoas; distribuímos roupas, Bíblias e oferecemos refeições. Com a 
chegada da pandemia, os nossos cultos e reuniões passaram a ser 
online e isso incentivou os nossos irmãos a fazer também reuniões 
semanais online com seus familiares no Brasil, tornando possível 
alcançar os corações daqueles que ainda não tem Jesus. Podemos 
dizer até aqui nos ajudou o Senhor! 

TESTEMUNHO:	Meu	nome	é	Victor	Lima,	ao	meu	lado,	minha	esposa	Larissa.	Somos	
instrutores	de	Jiu-Jitsu	e	viemos	do	Rio	de	Janeiro,	há	dois	anos.		Durante	esta	pandemia,	todas	
as	quintas-feiras		realizamos	um	culto	com	os	nossos	familiares.	No	dia	14	de	maio	resolvemos,	
além	da	palavra,	fazer	uma	dinâmica	com	perguntas	e	respostas	e	uma	delas	impactou	a	todos:	
“Você	que	acredita	e	reconhece	que	o	Senhor	Jesus	é	o	único	caminho,	se	sim,	por	que	ainda	não	
o	aceitou	como	Senhor	e	Salvador	da	sua	vida?	Alguns	dos	participantes	já	convertidos	
contaram	os	seus	testemunhos.	Enquanto	minha	mãe,	minha	cunhada	e	meu	irmão,	não	
convertidos,	explicaram	porque	não.	Então	sentimos	a	presença	de	Deus	que	encheu	toda	a	casa	
por	meio	do	testemunho	de	vida	da	minha	cunhada,	Elaine	e	a	sinceridade	do	seu	coração.	Ela	
nos	contou	que	acredita	ter	aceito	o	Senhor	em	seu	coração,	pois	tudo	começou	a	mudar,	as	suas	
atitudes,	o	seu	modo	de	pensar	e	outras	coisas	ao	redor,	disse	que	não	lia	a	Bíblia	e	nem	tinha	
interesse,	mas	que	agora	passou	a	ler,	para	poder	conhecer	um	pouco	mais.	E	então	confessou	

ao	Senhor	com	sua	boca.		Minha	mãe	Shirley,	que	é	espírita	começou	a	contar	o	seu	testemunho	também,	que	o	pai-de-santo	
dela	havia	visto	que	ela	estava	estranha,	diferente	e	distante.	Perguntou	o	que	estava	acontecendo.	Ela	confessou	que	estava	
fazendo	muito	bem	para	ela	todos	esses	cultos	às	quintas-feiras.	Disse	que	só	não	aceitou	a	Jesus	ainda	porque	havia	muitas	
dúvidas	em	seu	coração,	mas	que	todas	estas	dúvidas	estavam	sendo	retiradas	através	dos	cultos.	Confessou	que	não	sentia	
mais	vontade	de	participar	das	“lives”	que	seu	pai-de-santo	faz	no	centro,	também	disse	que	ele	perguntou	se	ela	está	
“virando	crente”.	Então	ela	respondeu:	“Ainda	não!”	E	continuou	dizendo	para	nós:	“Eu	quero	sentir	esse	amor	que	vocês	
sentem	pelas	pessoas,	eu	quero	sentir	esse	amor	que	vocês	tanto	falam	e	eu	prometo	que	a	partir	de	hoje	eu	vou	buscar	e	
tentar	orar	pois	quero	conhecer	mais.”	E	para	honra	e	glória	do	Senhor,	minha	mãe,	na	última	reunião	que	fizemos	no	
Facetime,	aceitou	a	Jesus	como	seu	único	e	suficiente	Salvador.	Isso	nos	trouxe	muita	alegria,	pois	ela	sempre	esteve	em	
nossas	orações.	O	Senhor	é	bom!	



``	

IGREJA EM MORENO VALEY PASSA QUARENTENA AOS PÉS DE JESUS 
Foram mais de dois meses realizando devocionais todos os dias. 

 
By Pr. Jesús Omar Ortega 
 Moreno Valley, CA 
 
A Paz do Senhor meus irmãos! 
 
Sou o pastor Jesús Ortega e estou, junto a minha 
esposa, Rosa Elena Esteves, realizando um trabalho 
missionário, em língua hispana, nas cidades de 
Moreno Valley, Santa’Ana e La Puente, no estado da 
Califórna. Agradecemos a Deus e ao nosso pastor Joel 
Freire Costa, por nos permitir servir ao Senhor aqui 
nesta região. Durante este período de pandemia, nossa 

igreja não parou. Temos feito devocionais diários em nossa página no Facebook e nossos serviços também estão 
sendo transmitidos pelo aplicativo Zoom. Algumas de nossas 
famílias cristãs foram ativadas e conseguimos entregar mais de 60 
cestas básicas aos irmãos necessitados. 
Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Durante estes 
trabalhos tivemos a colaboração do Pr. Haziel Ortega e de sua 
esposa, irmã Linda, que tem, em conjunto com minha esposa, 
atendido as Mulheres de Fé. Gostaria de ressaltar que durante toda 
a quarentena, ou seja, mais de dois meses, os nossos devocionais 
diários tem sido muito bem recebidos pela congregação. Graças ao 
nosso bom Deus, depois de mais de nove semanas, finalmente o 
Governador da Califórnia autorizou a abertura dos Templos. No 
dia 27 de maio já tivemos nosso grande culto presencial e de 
ensino da palavra de Deus.“E os habitantes de uma cidade irão 

para outra, dizendo: Vamos depressa 
suplicar o favor do Senhor, e buscar o 
Senhor dos Exércitos; eu também irei.” 
Zc 8:21 
 

 
 
 
	



	

ISLAMISMO EM MOÇAMBIQUE 

O Islã é a religião que abrange 
cerca de 20% da população total 
de Moçambique, o que representa 
hoje cerca de 5,6 milhões de 
habitantes. A grande maioria 
sunita pertencente à escola de 
Shafi’I, embora alguns xiitas e 

ismaelistas também estejam registrados. Os muçulmanos 
consistem principalmente de nativos moçambicanos, cidadãos de 
descendência do sul da Ásia (indiana e paquistanesa) e um número 
muito pequeno de imigrantes norte-africanos e do Oriente-Médio. 
Moçambique tem longos laços históricos com o mundo 
muçulmano. Inicialmente por meio de comerciantes do Iêmen, e 
séculos depois, através de um sistema mais organizado de cidades 
comerciais costeiras, influenciadas pelos muçulmanos Ibadi de 
Omã, ao longo da costa oriental da África. A chegada do comércio 
árabe em Moçambique data do quarto século islâmico, quando os 
muçulmanos estabeleceram pequenos emirados na costa da África. 

ALCANÇANDO OS MUÇULMANOS 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
O Ramadã chegou ao fim! 
 
Obrigado, mais uma vez, por se juntar a este poderoso 
movimento de Deus, orando conosco pelos muçulmanos 
durante o mês do Ramadã, para eles sagrado. 
Ouvimos inúmeras histórias de como Deus está se movendo 

pelo mundo muçulmano, e como Deus transformou a vida das pessoas enquanto oravam! 
Vidas foram mudadas: “Sou libanesa e moro com meu marido egípcio no Iraque. Desde que um amigo 
compartilhou o Evangelho, Deus tem movido meu coração para orar de uma maneira tão poderosa a qual nunca 
havia experimentado antes. Quanto mais leio e assisto aos vídeos, mais eu quero orar e, quanto mais eu oro, 
mais eu quero ler, assistir aos vídeos e me juntar aos grupos de oração. Estou começando a passar horas em 
oração. O tempo passa e ainda quero orar mais..." 
Pessoas foram alcançadas: “Durante a terceira semana do Ramadã, minha dentista ligou. Ela é uma argelina e 
muçulmana praticante. Perguntei como ela estava se saindo durante o período de jejum. Quando eu disse à ela 
que estava orando pelos muçulmanos durante a período do Ramadã, ela se interessou em me “acompanhar”.  
Nós o fizemos e agora ela está muito aberta e expressou gratidão por minhas perguntas sobre sua fé. Eu 
continuo orando por oportunidades para interagir com pessoas dessa minha fé.” Ainda existem 
aproximadamente 130 mil pessoas que entram para eternidade TODOS OS DIAS sem um relacionamento 
salvador com o Senhor Jesus Cristo. E, somente Deus, tem o poder de mudar esse número! 
Cremos que este é só o começo e que ainda ouviremos muitos outros testemunhos de ex-muçulmanos, que 
tiveram os seus olhos abertos para a Verdade do Evangelho, Jesus! 
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” João 14:6 
 
Deus	te	abençoe!	
	
Pr.	Joel	Freire	Costa	–	Senior	Pastor	
Colaboração:	Diácono	Fernando	Dutra	
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SEMINÁRIO DE 
EVANGELIZAÇÃO ISLÃMICA 

Foi realizado no último mês de maio o 
nosso S.E.I. - Seminário de 
Evangelização Islâmica. Foram quatro 
estudos e todos ministrados durante 
nossos cultos de ensino, realizados todas 
as quartas-feira. Os temas abordados 
foram: A introdução ao universo da 
evangelização Islâmica; Respostas 
pontuais às perguntas  cruciais que os 
muçulmanos fazem acerca de Deus e da 
Salvação e, por último, sobre a 
Abordagem Estratégica aos Muçulmanos. 


