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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Já é outubro! Esta exclamação, tão comum hoje em dia e que expressa o quão rápido o tempo está 
passando, ou melhor, voando, nos remete a um só pensamento: Verdadeiramente até aqui o Senhor 
nosso Deus tem nos ajudado, nos protegido e feito com que Sua obra cada vez mais cresça. 
Estamos em outubro e este é o mês especial para dedicarmos nossas orações em favor Alemanha. 
Neste país, considerado uma das grandes potências econômicas do mundo, temos visto o trabalhar de 
Deus e o quanto Ele ama Missões. Todos os dias recebemos relatos dos mais diversos trabalhos 
missionários que temos espalhados pelo mundo. Em todos, eu disse todos, temos visto este cuidado 
especial e o operar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos crescendo na Alemanha e 
atravessando outras fronteiras na Europa. Já dissemos aqui, em outras oportunidades, sobre a Bélgica 
com o pastor Marco Germano, a Áustria com o pastor Fábio Alexandre, e agora, estamos entrando na 
República Tcheca com o pastor Ronaldo Melo. Pedimos que os irmãos jejuem, orem e participem destes 
avanços. Vocês sabem que o inimigo não gosta deste crescimento. Mas gostando ou não, seguimos 
obedecendo a vóz do Espírito Santo e focados naquilo que o Senhor nos chamou: fazer a Sua obra e 
espalhar a Sua palavra até aos confins da terra! 
Aos poucos estamos superando o advento do Covid-19. Este mal que assolou a Terra e que revelou uma 
fragilidade enorme de muitos irmãos, não somente física, mas principalmente espiritual. Jesus está 
voltando, disso não tenho a menor dúvida. Mas, e você? Está preparado para a Sua volta? Temos 
ministrado em várias ocasiões sobre o fortalecimento de sua fé. Temos preparado vários estudos e que 
estão sendo apresentados em nossos cultos de ensino. Você, tem participado? Repetidamente temos 
dito que o Senhor Jesus Cristo se importa com você. Esta tem sido a minha responsabilidade e 
exaustivamente temos orado neste propósito, para que cada vez mais você se instrua da Palavra de 
Deus e esteja firme em Sua presença, melhor ainda, que ganhe as muitas almas que estão por ai 
perdidas. “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que 
construiu a sua casa sobre a rocha.” (Mateus 7:24) 

Abrindo um espaço aqui para parabenizar aquele que, juntamente com 
minha mãezinha, que está com o Senhor, me ensinou os primeiros passos 
na fé, me ensinou a orar e a ser o homem que sou, meu pai, pastor José 
Wellington Bezerra da Costa, por mais um ano de vida. Ele completa 87 
anos no dia 14 deste mês. Continuemos orando e pedindo a Deus que lhe 
dê muita saúde e o conserve nos propósitos da fé em nosso Salvador, que 
sempre o levou a estar firme à frente da missão revelada em sua vida, de 
evangelizar e pregar a genuína Palavra de Deus.  
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
Pastor Joel Freire Costa 
Senior Pastor 
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Pr. Ronaldo Melo 
Coordenador na Alemanha 
 
A Paz do Senhor do Senhor Jesus! 
A nossa gratidão ao pastor Joel pelo carinho a todos nós aqui na Alemanha e a 
todo o nosso Ministério do Belém nos EUA e por onde se estende, que sem medir 
esforços trabalham incansavelmente para que cada dia mais a palavra do Senhor 
nosso Deus seja pregada nesta nação.  
Com certeza, a boa mão do nosso Deus tem sido sobre nós, pois mesmo ainda 
vivendo todo este cenário pandêmico, podemos ver Deus 
operar maravilhas em nosso meio, salvando, libertando, 

curando e batizando com o Espírito Santo, este é o nosso Deus. Neste período difícil de pandemia, 
tivemos que nos adaptar e realizar os nossos cultos, por um período de tempo através das 
plataformas digitais e foi uma experiência muito proveitosa. Tivemos muitos testemunhos de 
milagres em nossas congregações e isso nos edificou muito. Continuamos crendo que cada dia mais 
milagres ocorrerão. Louvamos a Deus pela vida de cada dirigente de congregação, obreiros, líderes 
e membros de nossas congregações aqui na Alemanha, que tem trabalhado firme para que obra do 
Senhor nosso Deus cresça cada dia mais nesta nação.  
Eu e a minha família estamos servindo a Deus aqui na Congregação em MUNICH e junto com um 
lindo corpo de obreiros temos visto este cuidado de Deus. Em cada culto Deus tem manifestado o 
seu poder. Em cada congregação o mesmo tem acontecido,  pois Deus tem abençoado 
poderosamente. Na cidade de Augsburg, onde está o pastor Oseas e a irmã Marta, Deus preparou 
um novo e abençoado local para os nossos irmãos estarem congregando. A obra tem crescido e 
vidas tem alcançado a salvação nesta cidade. Em Nuremberg está o pastor Renan Veiga e irmã Cinthia, e Deus está 
salvando e fortificando o seu povo naquele local. Cada dia vemos o mover de Deus operando nesta congregação. Sabemos 
que muito mais ainda o Senhor Nosso realizará nesta congregação. Ainda em Nuremberg, temos a Congregação com os 
nossos irmãos da Bulgária, com o pastor Mustafá e irmã Zumbla. Seguimos orando e cremos que muito mais búlgaros 
aceitarão a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Na cidade de Colônia, com o pastor Adezil e irmã Cida, temos 
uma linda congregação aguardando uma maravilhosa benção de Deus, pois a obra não pára. Na capital do país, Berlim, 

estamos com o pastor Fabiano Leano e 
irmã Mirabel, temos buscado um local 
para os nossos irmãos congregarem 
melhor, não tem sido fácil mas não 
desistimos e estamos confiantes em Deus 
que em breve teremos um local. Jesus 
continua salvando e libertando vidas nesta 
cidade! 
Na congregação em Hamburg, ao norte 
do país, o pastor Adezil e a irmã Cida, 
estão trabalhando e dia após dia o Senhor 
tem acrescentado a esta congregação 

bênçãos e almas estão sendo salvas para glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Os trabalhos da família Cristã em 
Schneverdingen, recém-aberto, frutos já tem aparecido e cada dia a obra vai crescendo neste lugar. Em oração e na 
orientação do nosso pastor estamos crendo que a República Tcheca também é do Senhor Jesus. Estamos nos preparando 
e logo alcançaremos este lindo povo com a Palavra de Deus. Ore por nós, ore pela Alemanha. Deus te abençoe! 

Pr.	Ronaldo	Melo,	Irmã	Jamara	Melo	e	filhos	
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AUGSBURG:	 Cidade	 fundada	
no	 século	15a.C,	 localizada	na	
Bavária.	 Nossa	 congregação	
em	 Augsburg	 está	 sendo		
dirigida	pelo	pastor	Oseas	dos	
Santos,	 sua	 esposa,	 irmã	
Marta	dos	Santos	e	filho.	

BERLIN: É a capital e maior cidade da Alemanha. O pastor Fabiano Leano e a Irmã 
Mirabel Silva Feitosa tem conduzido os trabalhos em nossa igreja em Berlin. 

COLOGNE: Ou Colônia como conhecemos é a quarta cidade mais populosa da 
Alemanha.  Pastor Adezil Martins de Abreu com sua esposa,  irmã Maria de Lima e 
filho,  coordenam os trabalhos na cidade de Colônia. 

HAMBURG: É um importante centro europeu de ciência, 
pesquisa e educação. Ela ocupa hoje o posto de segunda 
maior cidade da Alemanha. O pastor Adezil Martins de 
Abreu, juntamente com sua família, vem cuidando também 
deste importante campo missionário na Alemanha. 

A EXPANSÃO DO REINO DE DEUS EM SOLO ALEMÃO  



		

	

NUREMBERG: Cidade histórica localizada ao norte do estado da Baviera e onde 
se encontra a nossa congregação dirigida pelo pastor Renan Augusto Veiga e sua 
esposa, irmã Cinthia Alves Souza. 

SCHNEVERDINGEN: Uma pequena cidade que está cerca de 
uma hora de Hamburg e que demos início na Familia Cristã, 
com a coordenação do pastor Adezil Martins de Abreu e 

TESTEMUNHO 
Saúdo a todos com a Paz do Senhor 
Jesus! Agradeço pela oportunidade 
e gostaria de me apresentar.  Meu 
nome é Carlos Leandro, tenho 27 
anos, nasci em Munique, Alemanha, 
hoje eu vivo em Colônia e faço 
parte do Ministério do Belém, de 
Colônia. Agradeço a Deus de ter 

colocado o pastor Adezil em minha vida, que foi ele 
que me chamou para visitar na igreja. Hoje já tem 10 
meses que eu faço parte do Ministério e estou me 
preparando para ser batizado nas águas. Tem 10 
meses que eu aceitei Jesus como meu Salvador e 
posso dizer que desde aquele momento a minha vida 
mudou. Eu buscava a felicidade antigamente nas 
coisas erradas e eu sei que um dia isto iria me levar 
para a morte. Mas agora nova criatura eu sou!  Hoje 
eu abro a Bíblia em 2° Corintios, capítulo 5, versículo 
17 e leio: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é; as coisas velhas já se passaram,; eis que 
tudo se fez novo.” Eu agradeço todos os dias pela 
palavra que o Senhor nos dá, que o Senhor me deu. A 
sabedoria eu colho do livro da vida que é a Bíblia. Eu 
agradeço pela oportunidade. Fiquem na Paz e toda a 
honra e toda a glória ao Nosso Salvador. Amém! 

CONGREGAÇÃO BÚLGARA EM NUREMBERG 
O trabalho de evangelização na 
língua búlgara, que envolve não 
somente os imigrantes búlgaros, 
mas os seus descendentes 
nascidos na Alemanha, é coorde- 
nado pelo pastor Mustafa Kirov e 
sua esposa, Irmã Zumbla Kirov. 

CADA VEZ MAIS A ALEMANHA SE RENDE AOS PÉS DE JESUS 



	

REPÚBLICA TCHECA 
É um país da Europa Central, limitado ao 

norte pela Polônia e Alemanha; e a leste, pela 
Eslováquia; ao sul, pela Áustria. Este tem sido um 
grande desafio do nosso Ministério: conquistar a 
República Tcheca  para Cristo. O pastor Ronaldo 
Melo, nosso coordenador na Alemanha, tem visitado 
este país e estamos nos preparando para alcançá-los. 
Para tanto, pedimos aos irmãos e todo Ministério que 
orem em pról deste objetivo. 

TRABALHO MISSIONÁRIO NA EUROPA ATRAVESSA FRONTEIRAS 

ÁUSTRIA 
O mês de agosto estivemos orando por este 

país onde também, em breve, estaremos iniciando 
nosso trabalho de evangelização. O pastor Fábio 
Alexandre, nosso coordenador na Suíça, juntamente 
com sua família, esteve visitando à cidade de Viena, 
na Áustria. Uma oração poderosa foi feita no centro 
da cidade, em favor do propósito do nosso Ministério 
de iniciar o trabalho naquele país e alcançar o povo 
austríaco e as almas perdidas que alí se encontram.  

 
 

A paz do Senhor meus amados irmãos! Gostaríamos de agradecer a Deus e ao 
nosso pastor presidente Joel Freire Costa que mobilizou todo o Ministério do 
Belém a partir dos Estados Unidos e na sua extensão na Europa e Oceania, para 
arrecadar uma ajuda financeira aos nossos irmãos no Haiti. Juntos num só 
propósito socorremos nossos irmãos no Haiti que sofreu mais uma vez com um 
grande terremoto, na escala Ritcher 7.2,  afetando algumas cidades 
especialmente onde temos congregações  como Jérémie, Camp-Perrin e Salomon 
(Les Cayes). A secretaria de Missão do nosso Ministério  na pessoa do pastor 
Cláudio Pereira enviou ajuda financeira para a compra de  cestas básicas. 
Atendemos105 famílias das nossas  igrejas, sendo ao todo 173 pessoas 
beneficiadas. O grande desafio foi a logística, mas com a graças a Deus 
conseguimos comprar e transportar de maneira segura para a residência do pastor 
Hubert (Camperrin) onde os membros e congregados foram retirar os alimentos 
Não foi possível entregar na igreja pois os muros  foram afetados pelo terremoto. 
Na Vila de Salomon, o pastor Louis Vivi, realizou a distribuição de uma maneira 
discreta no terreno da nossa igreja. Continue orando pelo Haiti pois a situação 
está cada dia pior devido a situação econômica e social do país. Isso piorou 
depois da morte do Presidente Jovenel Moise.  Em meio do caos, que atualmente 
se encontra o país, temos um povo que adora a Deus em nossas igrejas. Estão lá 
apesar de suas casas terem sido destruídas  pelo terremoto. Elas estão servindo a 
Deus com alegria e o nosso Cristo continua salvando os perdidos. Bondye Beni 
Nou Tout! 
Pastor Marcos Germano - Coordenador – Haiti/França 

APÓS NOVO TERREMOTO, AD BELÉM ENVIA SUPORTE ÁS IGREJAS NO HAITI  



	

	
	
	

A	Paz	do	Senhor!	
Para	glória	de	Deus,	na	 cidade	de	Mendon,	vizinha	à	Milford,	 estado	
de	Massachusetts,	demos	início	a	Família	Cristã	no	lar	do	nosso	irmão	
Adailto	 Targino.	 Tenho	 guardado	 sempre	 em	minha	mente	 o	 que	 o	
Senhor	 fez	em	minha	vida	quando	dos	meus	primeiros	passos	na	 fé.	
Nunca	esqueço	de	onde	o	Senhor	me	resgatou.	Se	cheguei	até	aqui	é	
porque	 fui	cercado	por	pessoas	que,	pela	 fé	no	seu	 chamado	e	amor	
pelas	almas,	não	olharam	para	as	 circunstâncias,	mas	obedeceram	o	
Ide	 do	 Senhor,	 adentrando	 nos	 lares,	 proclamando	 o	 Evangelho	 de	

cura	 e	 libertação.	 Foi	 nos	 cultos	 do	 lar	 que	 fui	 discipulado	 e	 disciplinado,	 onde	 tive	 um	 verdadeiro	
encontro	com	Deus,	onde	senti	a	necessidade	de	mudança,	onde	meus	olhos	 foram	abertos	para	o	real	
caminho	de	perdição	que	eu	estava	indo.	Em	uma	segunda	feira,	do	ano	de	1989,	foi	realizado	um	culto	
em	nosso	lar.	Oração,	testemunho,	palavra,	apelo	e	oração.	Me	rendi	
a	Cristo	naquele	dia,	abri	para	ele	a	porta	do	meu	coração,	ele	entrou	
e	 expulsou	 todo	 o	 mal	 que	 havia	 nele.	 Naquele	 dia	 mesmo	 algo	
sobrenatural	começou	acontecer.	Minhas	vontades	foram	subjugadas	
por	ele,	recebi	a	libertação	instantânea,	deixando	naquele	mesmo	dia	
todos	 os	 vícios.	 	 O	 Senhor	 é	 a	 maior	 testemunha!	 Que	 possamos	
valorizar	este	glorioso	trabalho,	Famlia	Cristã	onde	muitos	cansados,	
oprimidos,	 sem	 esperança	 chegarão	 e	 serão	 renovados	 e	
encaminhados	para	a	nova	vida	em	Cristo.	Creia,	Deus	está	nesse	negócio.		Em	Cristo	Jesus.	
Pr.	Paulo	Cabrera	–	Líder	em	Milford,	MA	

MILDFORD,	MA:		O	RESGATE	DOS	CULTOS	NOS	LARES	ATRAVÉS	DA	FAMILIA	CRISTÃ	

	
	

Pr. Paulo Ricardo Cabrera 
Líder em Weymouth, Ma 
 
A Paz do Senhor meus irmãos! 
Por vezes falamos que as nossas crianças são o futuro da igreja. Sim! Nossa esperança 
é que amanhã elas venham a ser os obreiros, líderes de mocidade, 
pregadores, professores de escola dominical, homens e mulheres de 
oração, enfim, pastores alicerçados na palavra de Deus. Homens que 
se não deixarão levar por qualquer vento de doutrina. Qual de nós 

não se alegraria glorificando a Deus por ver seu filho sendo usado por 
ele em nossos cultos? No entanto, só será possivel se fizermos nossa 

parte, “instruindo a criança no caminho que deve andar”.   Isso começa em casa, que deve ser 
a extensão da nossa igreja. Falar deste culto a Deus que teve a participação especial das 
nossas crianças é lembrar da alegria deles, do sentimento deles de fazer parte do todo. Ver 
familias que retornaram à casa do Senhor porque suas crianças receberam um convite para participar do culto.  
Foi gratificante ver a alegria dos pais que há muito tempo não congregavam, vendo agora seus filhos louvando a 

Deus. Neste dia a mensagem que eles 
receberam foi que um dia terão de dar conta de 
seus filhos a Deus. No término do culto, 
alguns expressaram a sua felicidade afirmando 
que retornariam com seus filhos para  adorar a 
Deus. Para nós, resta orar por eles na 
esperança que eles realmente receberam em 

seus corações a palavra e que tenham firmado um compromisso sincero com o nosso Deus. A glória é dele! 

WEYMOUTH,	EM	MASSACHUSETTS,	REALIZA	CULTO	ESPECIAL	COM	AS	CRIANÇAS	

Pr.	Paulo	Cabrera	e	
	Irmã	Ivete	Cabrera	
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Pb. Marcelo Najah Fakhouri 
 
 A Paz do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus! 
Esta é a nossa penúltima parte para encerrarmos o nosso estudo “A Verdade dentro da Verdade”.  
Apenas recapitulando que a nossa intenção é trazer aos irmãos um conteúdo sobre a defesa de nossa fé 
no Senhor Jesus Cristo. Os nossos amigos muçulmanos não entendem e não aceitam o plano da 
salvação de Deus para o homem através de seu Filho, Jesus Cristo. A verdade está na Palavra de Deus! 

Portanto, seguimos discorrendo sobre o cumprimento das profecias nela relatadas. 
A grandeza da atitude de Deus está em Jesus ter chegado até o dia de sua propiciação, sem pecado algum. Como diz a 
Palavra de Deus: Após examinado e interrogado, não se encontrou culpa nele. 
Lucas: 23:22: “Então, Pilatos, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal Ele fez? Não acho nele culpa alguma de morte.” 
Então, aos olhos de Deus, seu Filho Jesus servia perfeitamente para o sacrifício, pois ainda trazia em si a pureza de um 
bebê de um ano de idade. Aos olhos de Deus Ele era como um cordeiro perfeito, de um ano e nunca havia pecado. Outro 
ponto muito citado pelos muçulmanos e que segundo eles, é prova incontestável de que o próprio Jesus afirma não ser 
Deus. Pois Deus sabe de tudo, mas Jesus não sabia: 
Mateus: 24:36: “Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai.” 
Bem amados irmãos, esta fala de nosso Senhor Jesus é uma clara e importante confirmação dele próprio, de ter se 
esvaziado, de sua glória divina, não de sua divindade, mas da glória que Ele gozava com o Pai desde a eternidade e ter 
assumido sua natureza humana, para passar por todas as provações e lutas que nós, os homens, passsamos. Ele 
experimentou de todos nossos sofrimentos, inclusive de nossas angústias, cansaço, fome, tristeza, choro e dores. E ainda 
se permitiu, reservar ao Pai e somente ao Pai, o conhecimento de uma data tão importante: Sua segunda vinda. Mas isto 
foi somente até sua ressurreição, ao terceiro dia. Podemos citar: 
Felipenses: 2:5-8: “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O qual, sendo em 
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ma aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, 
e morte de cruz. Mas, após sua ressurreição, Ele volta a gozar de sua glória divina, como Ele mesmo afirmou: 
Mateus: 28:18: “E chegando-se Jesus, falou-lhes: É me dado todo o poder no céu e na terra.” 
Bem meus queridos, vamos até o calvário, nos instantes finais da morte de Cristo. Quando todo aquele sofrimento, e 
estando carregando sobre si o pecado de todos nós, Jesus em dado momento exclamou:  
Mateus: 27:36: “…Eloí, Eloí. Lemá sabactãni? Que traduzindo, quer dizer: Deus meu, Deus meu, porque me 
desamparaste? Como nós já vimos, o árabe é a língua oficial do Islã. As palavras ditas por Jesus foram em aramaico, que 
era a língua que trazia muito do árabe e do hebraico.  
Sendo assim, permita-me vos esclarecer que em árabe há um verbo que se encaixa perfeitamente nas palavras de Jesus, 
tornando mais fácil a compreensão e aceitação, por parte deles, os muçulmanos. 
É o verbo  intabahhat, que significa, prestar atenção, dar instrução. Assim em árabe a frase de Jesus seria. “Allah, Allah, 
Lé Ãnsa Má Intabahhatni? Ou seja, Meu Deus, por que você parou de prestar atenção em mim? Ou melhor ainda, Meu 
Deus, por que você parou de me dar instrução.  
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A VERDADE DENTRO DA VERDADE 

PARTE VI 

MUÇULMANOS NA ALEMANHA: HISTÓRIA DE SUCESSO DE INTEGRAÇÃO  
 

Embora	 alguns	 muçulmanos	 migrantes,	 junto	 com	 outros	 grupos	 de	 migrantes,	 possam	
enfrentar	 desafios	 que	 outros	 alemães	 não	 enfrentam,	 os	 resultados	 do	 estudo	 também	
mostram	 que	 a	maioria	 dos	muçulmanos	 está	 bem	 estabelecida	 e	 integrada	 na	 Alemanha.	
Quase	 todos	 os	 muçulmanos	 nascidos	 na	 Alemanha	 avaliaram	 suas	 habilidades	 na	 língua	
alemã	como	boas	ou	muito	boas,	e	para	os	muçulmanos	como	um	todo	esse	número	foi	de	
79%.	 Cerca	 de	 65%	 dos	 muçulmanos	 afirmam	 ter	 contato	 frequente	 com	 pessoas	 de	 seu	
círculo	de	amigos	que	não	têm	histórico	de	migração.	Os	que	não	têm,	indicaram	que	desejam	
um	contato	mais	frequente.	O	estudo	não	se	concentrou	em	questões	de	discriminação,	mas	

descobriu	 que	70%	das	mulheres	muçulmanas	na	 Alemanha	não	 usam	 lenço	de	 cabeça,	 com	 uma	 em	 cada	 três	
delas	dizendo	que	o	medo	de	consequências	negativas	é	uma	das	razões	pelas	quais	não	usam.	Mas	o	maior	fator	
foi	a	 idade:	62%	das	mulheres	com	mais	de	65	anos	disseram	que	usavam	lenço	na	cabeça,	em	comparação	com	
apenas	26%	com	idades	entre	16	e	25	anos.	


