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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Estamos entrando na reta final do ano de 2020; um ano totalmente atípico e que, com 
certeza, fará parte de muitas histórias a serem contadas e muitas estatísticas a serem 
decifradas aos longos dos próximos anos. Controvérsias à parte, o fato é que, muita gente 
acabou sendo infectada pelo Covid-19 e algumas vieram a falecer. Como em outras 
ocasiões, as epidemias vieram, se tornaram uma pandemia e depois de algum tempo, 
acabaram sendo erradicadas. Cada uma com um critério específico de contaminação, 
proliferação e velocidade que varia de acordo com os meios de comunicação que se 
dispunham na época. Nesta pandemia que estamos vivendo, por exemplo, sem dúvida a 
informação ou, em muitos casos, a desinformação, tem chegado muito rápido. E isto tem 
causado um pânico exarcebado em muita gente. Como consequência, temos visto que 
outros transtornos psicológicos como a ansiedade, depressão, fobia, bipolaridade, etc. tem 
aparecido, inclusive dentro das igrejas. Nós temos orado muito, inclusive estamos em uma 
campanha de jejum e oração, crendo que este mal será vencido. Obviamente que 
continuaremos nos cuidando, obedecendo aquilo que foi estabelecido pelas autoridades e, 
acima de tudo, acreditando e pregando que a verdadeira imunidade vem do céu. Quem 
conhece verdadeiramente o amor de Deus sabe que não há lugar melhor para se estar, 
senão junto do Salvador. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Só Ele tem o bálsamo e a 
cura que você está tanto precisando.  
É com este firmamento na Rocha chamada Jesus que estamos vencendo as batalhas no 
campo missionário, trazendo as boas-novas em cada edição do nosso informativo de 
missões, falando do crescimento da Obra do Senhor, das inúmeras vidas que estão sendo 
salvas e das familias restauradas . 
Novembro é o mês do Thanksgiving ou Acão de Graças aqui nos Estados Unidos. Ao 
contrário do que muita gente pensa, neste ano temos muito mais coisas para agradecer do 
que para pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, a começar pela minha e pela sua vida. 
Este mês também é especial porque estaremos orando pela Espanha. Glória a Deus pela 
obra que Ele está realizando na Espanha através da vida do pastor Benedito André, da 
irmã Martina, dos nossos companheiros, pastor Orlando Vigato, pastor Edson Oliveira, 
pastor Adilson Lima e presbítero Alison Marinho - homens que Deus tem levantado para 
fazer um trabalho tão bonito na Espanha.  
Deus está fazendo algo extraordinário, mas nós precisamos da sua oração. A Espanha, 
assim como toda a Europa está vivendo um momento difícil com essa segunda onda do 
Covid-19. Que Deus tenha misericórdia dessa Europa do velho continente e que possamos 
enviar a nossa contribuição através da oração, do jejum, do suporte financeiro e acima de 
tudo de coração, amando os espanhóis. 
Nesta edição os irmãos poderão encontrar muitos outros motivos para agradecer ao 
Senhor pelo que nos tem feito. Nossas congregações na região de Massachussetts onde 
novos campos foram abertos, batismos foram realizados e o melhor, vidas estão se 
entregando para Jesus. O encontro realizado pelos nossos jovens na cidade de Orlando 
onde muitos foram batizados com o Espírito Santo. Os nossos jovens estão cada vêz mais 

demonstrando força no Evangelismo e se firmando 
como uma nova geração ganhadoras de almas. A 

linda e abençoada festa realizada em comemoração 
ao 24° aniversário da nossa Congregação Hispana e 
os 23 anos da nossa Escola Bíblica de Obreiros.  
O Senhor Jesus Cristo é bom e eterna a sua 
bondade e o seu amor.  
 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
JOEL FREIRE COSTA   
Senior Pastor 
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Pr. Benedito André 
Coordenador na Espanha 
 
Paz do Senhor queridos companheiros, pastores que estão representando nosso ministério 
em diferentes países e cidades. Sei que esse mês de novembro é o mês que todo o nosso 
ministério estará orando em favor aqui da Espanha. Nós queremos antecipadamente, 
agradecer a todos pelas vossas orações. Queremos informar também que o trabalho aqui na 
Espanha, tem sido uma benção, e Deus tem estado conosco, tem abençoado esta obra e 
nós temos a maior alegria de compartilhar com os irmãos essas bençãos alcançadas. 
Na cidade de Figueres, que fica próxima da fronteira com a França , o pastor Orlando 
continua trabalhando e levando a palavra do Senhor Jesus e Ele tem abençoado o seu filho 

juntamente à irmã Rita. Tem sido uma benção o trabalho ali. Também na cidade de Girona, o trabalho está também sob a 
responsabilidade do pastor Orlando. Deus tem abençoado aquela cidade, tem abençoado a igreja. Recentemente tivemos um batismo 
onde várias pessoas desceram às águas como uma prova de que o Senhor continua com as suas mãos estendidas abençoando seus 
filhos ali. O mesmo acontece em Barcelona onde estão o pastor Edson e a irmã Sara batalhando há muitos anos - eles têm sido uma 
bênção para aquela cidade. Deus tem dado muitas bençãos para igreja, principalmente de crescimento, algo maravilhoso. 
Recentemente nós tivemos em Barcelona um batismo, onde 14 pessoas desceram às águas. Isto também é uma prova de que as 
mãos do senhor tem estado estendidas sobre a vida dos seus servos, 
aprovando e confirmando o trabalho das suas mãos.  
Na cidade de Almeria, no sul da Espanha, nós temos o pastor Adilson, 
trabalhando há vários anos ali e levando aquela obra, que Deus 
confiou para ele e sua esposa, irmã Débora. Deus tem consolidado 
aquele trabalho, dado consistência, apesar das grandes lutas que têm 
enfrentado. Mas eles tem sido fortes, porque as mãos do Senhor tem 
sido com eles e Deus os tem abençoado. O pastor Adilson, além de 
Almeria, tem também estendido seus trabalhos para algumas cidades 
no norte da África para levar a palavra de Deus, em consonância com 
o nosso ministério e dentro do nosso programa de Evangelização 
mundial. Deus tem dado vitória a este trabalho, apesar da interrupção devido a pandemia, o que fez surgir restrições, através das 
medidas governamentais, porém a obra de Deus tem sido uma bênção ali. Aqui em Madri não tem sido diferente - nós estamos 
contentes e felizes em ver a mão de Deus estendida sobre essa cidade. Deus tem abençoado a igreja e os irmãos estão sempre 
lutando, batalhando pela obra de Deus. Temos visto como Deus tem derramado de sua graça e vários candidatos ao batismo já estão 
preparados, mas não podemos batizar ainda por causa das restrições e distanciamento que o governo tem imposto à população aqui 
na cidade. Mas, estamos aguardando, e assim que as portas se abrirem, nos entraremos com força e com alegria para realizar mais 
um batismo para a glória do Senhor. Na cidade de Ocaña, que fica cerca de 60km de Madrid, está o presbítero Alison Marinho, junto a 
sua esposa, irmã Janes e suas filhinhas. Deus tem dado o crescimento naquele trabalho, tem havido salvação de almas e pessoas 
novas tem chegado e se incorporado à obra. O Senhor tem realmente derramado da sua graça e seu poder sobre a Espanha. Nós 
temos uma cidade que fica a 50km de Madri, na qual Deus está abrindo uma nova porta. Cremos que em breve surgirá uma nova 
congregação. Todos os sábados temos nos reunido com a minha esposa, a missionária Martina, para realizar o culto naquela cidade. 
Os irmãos estão contentes, animados, com a expectativa de que essa é uma nova porta para ali atender aquele povo. É uma cidade 
grande e muito importante aqui no contexto da Espanha. Assim sendo, que Deus abençoe aos irmãos por este tempo de oração que 
nós estamos recebendo de toda parte do nosso Ministério. Queremos agradecer de todo coração mesmo. Deus abençoe e 
recompense, porque nós sabemos que a dedicação ao trabalho do Senhor tem uma grande recompensa da parte dEle. Agradeço ao 
meu pastor Joel Freire Costa, a todos os seus companheiros que batalham ao seu lado. Nosso abraço à toda  igreja do Senhor que 
nesse mês de novembro estará orando em favor da Espanha em nome de Jesus! 

CRESCIMENTO DA IGREJA NA ESPANHA TEM SIDO UM DESAFIO CONSTANTE 



	

	

Pastor Adilson Lima e irmã Débora Lima com a Congregação de  ALMERIA 

BARCELONA com o pastor Edson Oliveira e a irmã Amiçaraque (Sara) Oliveira  

Pastor Orlando Gomes Vigato e irmã Rita da Silva em FIGUERES acima, e GIRONA, abaixo 

Congregação de OCAÑA com o Pb. Alisson Marinho e irmã Jane Marinho 

DIFUSIÓN DE LA PALABRA DE DIOS EN ESPAÑA 



	

 
 

Na cidade de Medford, a congregação liderada pelo 
pastor Deijalma Lira, juntamente à sua esposa irmã 
Obede Lira, realizou-se três festas durante os dias 9, 
10 e 11 de outubro – o 14° Aniversário da sub-sede 
em Medford; o 13° Aniversário das Mulheres de Fé e o 
4° Anversário do Departamento Juvenil. O evento 
contou com a presença do pastor Aldery Rocha como 
preletor. Devido ao Covid-19, as festividades foram 

realizadas apenas com a igreja local. “Mesmo com a presença reduzida, mantendo o 
distanciamento, usando máscaras, higienização e medindo a temperatura de todos, foi 
um evento maravilhoso.” afirmou o pastor Deijalma Lima. 

Houve também o batismo nas 
águas de seis irmãos, o Encontro 
de Casais e a Santa Ceia do 
Senhor. Um jovem, identificado 
como Hugo, da igreja Metodista, de 
livre e expontânea vontade decidiu 
se congregar com a nossa igreja. 
 

Em Hyannis, tivemos um culto especial em 
comemoração ao aniversário do pastor Anselmo 
Carolino, líder local juntamente com sua esposa, 
irmã Nilcea Carolino. O pastor presidente da AD-
Belém/USA, Joel Freire Costa, que esteve 
visitando todas as igrejas da região, compareceu 
ao evento e ministrou a palavra do Senhor. “O culto 
foi uma benção e ficamos felizes com a presença 
do nosso pastor e com a ministração da palavra.” 
comentou o aniversariante, pastor Anselmo. 

Na cidade de Weymouth, nossa congregação, 
liderada pelo pastor Marcello Barbosa e sua 
esposa, irmã Alessandra Barbosa, também 
retomou as atividades presenciais. Após a 
pandemia, uma vida retornou aos pés do 
Senhor. Durante as festividades de 
agradecimento a Deus por mais um ano da 
existência da congregação e também do 
aniversário das Mulheres de Fé, duas almas 
voltaram para o nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

Na congregação de Worcester, o 
líder local, pastor Marcos Carvalho e 
sua esposa, irmã Viviane Carvalho, 
nos conta que Deus os tem 
abençoado muito e os frutos desta 
semeadura já começaram  a 
aparecer. “De três crianças em 
junho agora passamos para 22. Os 
jovens tem feito Evangelismo nas 
ruas da cidade, a orquestra está 
aumentando em número e logo, se 

Deus permitir, teremos uma maior. Casais tem regularizado suas situações  perante o Senhor, vidas estão sendo salvas e famílias 
estão sendo restauradas. Nossos cultos tem sido uma benção! É maravilhoso ver as mãos de Deus trabalhando, transformando vidas 
e prosperando a sua igreja. E cremos que o Senhor Jesus continuará fazendo maravilhas em nosso meio.” Conclui o pastor Marcos. 

CONGREGAÇÕES AD BELÉM NA REGIÃO DE BOSTON, MASSACHUSSETS,  
RETOMAM ATIVIDADES, COM BATISMO E RESGATE DE VIDAS 



	

	
	

o último dia 25 de outubro, em nossa Congregação na cidade Orlando, estado da Florida, 
coordenada pelo pastor Sandro Machado, os jovens de várias igrejas da região Sudeste e região 

Central, se reuniram no evento denominado “Conexão Jovem”. 
O Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, se manifestou de uma forma gloriosa renovando 
vários Jovens. Este evento contou com a participação do pastor José Luciano (Guigui), irmão Francisco 
Junio Leite, líder dos Juniores e o presbítero Wallington Garcia, que foi o preletor da noite. 
Os jovens de Jacksonville, Sarasota, Palm Bay, Port Saint Lucie, Fort Myers, Orlando, Kissimmee, Boca 
Raton, Columbus, Sede Português e Sede Spanish estiveram presentes adorando a Deus.  
Também contamos com a participação de vários pastores de nosso Ministério aqui da Flórida. O pastor 

José Luciano, que foi um dos organizadores do evento, comentou sobre festividade: “Realmente essa noite 
foi muito especial para todos nós, pois ver nossos jovens chorando na presença de Deus e recebendo instruções através 

da Palavra ministrada, encheu nosso coração de alegria! Gostaria de agradecer o apoio do nosso pastor Joel Freire Costa, que tem 
sempre incentivado e apoiado os jovens do nosso Ministério. Também a maneira tão carinhosa que o pastor Sandro Machado nos 
recebeu aqui em Orlando!”  O pastor  Luciano afirma ainda, que outros eventos com os jovens estão sendo programados para breve. 

	

CENTENAS DE JOVENS PARTICIPAM DO EVENTO DENOMINADO  
 “CONEXÃO JOVEM”, EM ORLANDO  



	

A obra missionária que mantemos na cidade de Assumane, em 
Moçambique, sob a coordenação do pastor Reginaldo Ferreira 
Costa, sua esposa, Roze Jaeger da Costa e também da 
missionária Sarah Freitas da Costa, tem sofrido muito com as 
restrições impostas devido à pandemia como em qualquer outro 
lugar. Recebemos os relatos dos nossos missionários, que 
atuam nesta área, que os irmãos podem conferir abaixo, onde  
se constata que foram necessárias mudanças de planos, porém, 
continuam firmes nos propósito estabelecidos por Deus: 
“Já se passam sete meses que  estamos na quarentena. 
Durante esse tempo estamos com todas as atividades suspensas, mas as coisas começam a dar 
sinais de melhoras. Conseguimos autorização da Secretaria da Província para a festa de natal e só 
devemos seguir as restrições do governo. Estamos aguardando ainda para esta semana a resposta 
da Secretaria de Educação  sobre o início das aulas para o próximo mês.  
Como havíamos planejado para este ano de 2020, vamos continuar com as aulas de alfabetização e 

de informática. Também devemos iniciar as aulas de flauta-doce.  
Para este ano, havíamos planejado atender as crianças na faixa de 4 a 5 anos, porém ainda não sabemos se isso ocorrerá, já que 
este ano será bem curto com as aulas começando  em novembro e terminando em fevereiro, exceto a última quinzena de dezembro, 
por conta das festas do final do ano. Também temos em nosso planejamento de oferecer o registro de nascimento official para as 
crianças que frequentam a escola. Os planos são muitos e em tudo devemos ser gratos ao Senhor. Vamos nos recompôr e sabemos 
que nada foge ao controle do nosso Deus. O próximo ano será um ano de muitas bênçãos também e ainda maiores. 
Deus abençoe a todos. Obrigado pelo fundamental apoio do nosso pastor presidente, Joel Freire Costa, ao Departamento de Missões, 
cujo líder é o pastor Claúdio Pereira, ao Ministério da Igreja e a todos que tem orado e contribuido para esta grande obra do Senhor 
Jesus aqui em Moçambique. Saudações a toda igreja.” 

OS PLANOS EM MOÇAMBIQUE SÃO ADIADOS, MAS OBRA MISSIONÁRIA  
SEGUE FIRME NOS PROPÓSITOS ESTABELECIDOS POR DEUS  

	

Entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro foi realizada uma 
grande festa na igreja-sede em Lighthouse Point, no Estado da 
Flórida, em comemoração aos 24 anos de nossa igreja hispana 
Asambea de Dios Belén. No mesmo evento, foi comemorado também 
os 23 anos da Escola Bíblica de Obreiros da igreja em língua 
portuguesa, os 14 anos da Escuela Biblica de Obreros e 6 anos do 
Congreso de Mujeres de Fé, estes referentes à igreja em língua 
hispana. O tema proposto está em Apocalipisis 22:7 – “He aquí vengo 
pronto!”.O pastor David Moreno, está à frente dos trabalhos em nossa 

igreja hispana junto a sua esposa, irmã Marisol Moreno e coordenou os trabalhos durante o evento e, 
na direção geral, o pastor Presidente, Joel Freire Costa ao lado de sua esposa, irmã Mabel Costa. 

IGREJA HISPANA EM LIGHTHOUSE POINT COMEMORA 24° ANIVERSÁRIO 



	

 
A CONQUISTA SILENCIOSA ISLÂMICA DA ESPANHA 

 
Aproveitando que estamos intercedendo pela Espanha neste mês de Novembro, 
me parece conveniente a exposição de alguns acontecimentos naquele país, do 
que alguns chamam de “a conquista silenciosa Islâmica da Espanha”.  
 
Em uma cerimônia realizada em 2003 foi anunciada com manchetes bombásticas: 
"após uma demora de mais de 500 anos, os muçulmanos espanhóis finalmente 
conseguiram construir sua própria mesquita à sombra de Alhambra, outrora símbolo 
do poder islâmico na Europa". Uma equipe da Al Jazeera foi enviada para fazer a 

cobertura do evento: um muezim (encarregado que chama os muçulmanos às orações do alto dos minaretes) subiu ao alto do minarete da Grande 
Mesquita de Granada para chamar os fiéis para a oração pela primeira vez em cinco séculos. 
De Osama bin Laden ao autoproclamado califa Abu Bakr Al Baghdadi, todos os líderes da jihad global - incluindo a célula terrorista que matou 17 pessoas 
em Barcelona -mencionaram a Espanha no contexto dos territórios a serem conquistados pelo Islã.  
Há, no entanto, outras formas de conquista além da jihad. Há também "a conquista silenciosa", assim chamada pela revista francesa Valeurs Actuelles. A 
conquista silenciosa é uma investida sinuosa para reislamizar a Espanha por meio de centros culturais, megamesquitas, proselitismo, conversões e 
investimentos financeiros. Este expediente pacífico de evocar a submissão está em andamento já faz algum tempo, sendo apoiado por uma enxurrada de 
dinheiro de países como o Qatar e a Arábia Saudita. Segundo o ex-comandante das forças britânicas no Iraque, General Jonathan Shaw, esses dois 
países em particular ativaram uma "bomba-relógio" ao financiarem a disseminação global do islamismo radical. 
O New York Times salientou pela primeira vez em 1981: "expulsos há cinco séculos pelos cruzados cristãos, os árabes estão de volta à Espanha, usando 
seus petrodólares para comprar terras que foram tomadas de seus antepassados pela espada". A Espanha naquela época não tinha sequer reconhecido o 
Estado de Israel e a monarquia espanhola visitava corriqueiramente o Príncipe Hotel de Barcelona. Em Marbella, a poucos metros da Mesquita do Rei 
Fahd, encontra-se o Alanda Hotel, que oferece alimentos e serviços halal (Halal é uma palavra árabe que significa legal ou permitido. Em referência aos 
alimentos, é o padrão alimentar, conforme prescrito no Alcorão), para atender as demandas dos clientes muçulmanos. Em 2011, a International Petroleum 
Investment Company, controlada pelo Emirado de Abu Dabi, comprou a Cepsa, segunda maior empresa petrolífera da Espanha. 
Em janeiro de 2017,  o Rei Felipe VI da Espanha visitou a Arábia Saudita anunciando que a Espanha irá incrementar as relações econômicas, comerciais e 
de investimento com o reino islâmico. Antes disso, em 2012, a Saudi Aramco deu preferência a projetos de empresas espanholas no valor de US$700 
milhões. A Espanha e o Qatar estão negociando a formação de um Fundo de investimento conjunto no valor de US$1 bilhão que possibilitará o país do 
Golfo a investir na América Latina. A mídia dos Emirados Árabes chamou a Espanha de "um país promissor para o investimento do mundo árabe". Depois 
do Qatar, foi a vez de Omã investir no mercado espanhol: Omã acaba de acordar investimentos de até US$120 milhões em uma mina de urânio na 
Espanha, para ser usada em usinas de energia nuclear de Omã. 
Demograficamente os muçulmanos estão testemunhando um aumento surpreendente de sua população na Espanha. Em 1990 os muçulmanos totalizavam 
100 mil habitantes no país. Em 2010 o número saltou para 1,5 milhão. Em 2017 está perto de dois milhões. É um crescimento de 1.900% em 27 anos. 
Já existem 1.400 mesquitas na Espanha. De acordo com o Observatório de Pluralismo Religioso da Espanha (uma iniciativa do Ministério da Justiça), "esse 
número representa 21% de todos os lugares de culto de todas as religiões presentes na Espanha". 
O financiador mais prolífico de mesquitas na Espanha é a Arábia Saudita. Em 1985, usando apenas recursos próprios, o reino saudita abriu o Centro 
Cultural Islâmico em Madri, a maior mesquita da Europa, seguida pelo Centro Islâmico de Málaga, que os sauditas financiaram com 22 milhões de euros 
(hoje a região circunvizinha de Madri conta com 112 mesquitas e centros culturais islâmicos). Conforme Soeren Kern do Gatestone Institute salientou: os 
sauditas construíram mesquitas em tudo quanto é canto, de Marbella à Fuengirola. 
Inescrupulosos governos islâmicos, como o Irã, também conseguiram se infiltrar em partidos políticos espanhóis. De acordo com uma investigação, Teerã 
doou dinheiro ao Podemos, partido de esquerda que surgiu como uma nova força no cenário político espanhol. 
O diário madrilenho ABC ressaltou que 800 mesquitas na Espanha estão fora de controle. O diário espanhol La Razon acusou os doadores do Golfo, como 
o Qatar, de serem a origem da islamização da Espanha. Os sauditas também lançaram um novo canal de televisão espanhol, Córdoba TV, seguidos pelo 
Irã com outro canal. 
Os detalhes dessa proliferação religiosa são abordados no livro A Espanha de Alá de Ignacio Cembrero. Apesar do número de igrejas católicas na Espanha 
não ter sofrido muita variação durante muitos anos, as mesquitas muçulmanas têm crescido a uma velocidade de 20% ao ano. O Xeque Tamim bin Hamad 
al Thani, do Qatar, também quis comprar a Arena de Barcelona La Monumental para transformá-la na maior mesquita da Europa. Os Emirados Árabes 
Unidos financiaram a construção da Grande Mesquita de Granada. 
Eles sonham e trabalham para recuperar o "califado perdido" da Espanha. Alguns islamistas o fazem com bombas e atropelamentos. Outros, mais 
discretamente, o fazem com dinheiro e dawa, divulgação do Islã. A segunda maneira pode ser ainda mais eficiente do que a primeira. 
(fonte e texto: G. Meotti) 
 
Infelizmente , temos que admitir que eles não medem esforços para alcançar seus objetivos. Nós também podemos e devemos fazer grandes esforços 
para levar a Palavra do Senhor. Os muçulmanos também são do Senhor Jesus! Oremos pela salvação dos muçulmanos!! 
 
“Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade.” 1Tm 2.4 
 
Deus te abençoe! 
 
Joel Freire Costa – Senior Pastor 
Colaboração: Diácono Fernando Dutra  

ALCANÇANDO	OS	MUÇULMANOS	
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