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PALAVRA DO PASTOR 

 
La pace del nostro Signore Gesù Cristo a tutti! 
 
Já entramos no segundo trimestre do ano de 2021. Estamos no mês de abril e “ il paese del meses è l`Itália.” 
A Itália é um dos países mais extraordinários da Europa. Apesar de toda a pandemia e de tudo que aconteceu (a 
Itália, como vocês lembram, foi o foco da pandemia do Covid-19 na Europa) o Senhor Jesus Cristo tem abençoado 
nossas igrejas lá de uma maneira esplêndida. A Igreja do Senhor está crescendo e estamos abrindo novas 
congregações na Itália, apesar de todas as restrições impostas pelo governo devido a pandemia. Um excelente 
trabalho que vem sendo realizado pelo pastor Juliano Abrahão, nosso coordenador na Itália.  Com muito cuidado, 
como requer o momento, e perseverança, como diz a Palavra. Interessante destacarmos que, nas duas novas 
congregaçōes, os cultos vem sendo realizados na língua italiana. Deus tem realmente operado maravílhas na Itália. 
Aliás, Deus tem sido muito bom com todas as nossas igrejas e com todos os nossos missionários neste período de 
grandes dificuldades. Alguns ainda estão passando por um grau de dificuldade maior, outros menor, mas o mais 
importante é que todos tem feito um trabalho acima do normal e por isso temos sido testemunhas que o Sobrenatural 
de Deus tem ocorrido em todas as nossas igrejas e com todo o seu povo. 
Ao discorrermos as páginas deste Informativo de Missões e vendo, mesmo que resumidamente, o que Deus tem feito 
e continua fazendo no campo missionário, nos emociona e nos faz sentir  um gozo no mais profundo de nossa alma. 
Esta obra é para Deus! 
Todos os dias Deus tem nos dado um grande presente - a oportunidade de pregar pelo mundo todo a verdade para 
todas as pessoas. Interessante que, justo neste mês, na contramão deste propósito, temos o primeiro dia do mês 
institucionalizado como o “dia da mentira”. E é na mentira que, infelizmente, muitos estão por aí vivendo e esperando 
que você e eu preguemos a Verdade que o Senhor Jesus nos deixou nas Sagradas Escrituras. 
Continuamos em nossos cultos de ensino, seminários e reuniões, falando sobre as pessoas e os povos perdidos, com 
destaque para os muçulmanos que estão servindo a um deus que não existe, não fala, não ouve e muito menos pode 
responder ou fazer milagres. 

As estratégias tem vindo de Deus e de muitas delas você tem conhecimento através da 
Palavra do Senhor Jesus.  O campo missionário é vasto e muitos estão perdendo a sua 
Salvação por falta do conhecimento da Palavra. O tempo é agora! A hora da verdade é 
agora! Se apresente ao Senhor, sirva-o com qualidade e nunca se esqueça que a 
responsabilidade dessas vidas não estarem indo para o céu é nossa. 
 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
 
Pastor Joel Freire Costa 
Senior Pastor 
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“A Paz do Senhor Jesus Cristo, 

 
É com imensa gratidão a Deus e ao nosso pastor Joel Freire Costa, que venho expressar as bençãos de 
Deus na obra missionária na Itália. 
Eu e minha esposa, Lucélia Abrahão, minhas filhas, obreiros e toda Igreja, somos muito agradecidos a 
todos vocês que, não somente neste mês de abril, mas todos os dias, tem orado por nós e pela obra 
missionária na Itália. 

Estamos em um período de muitos desafios, a crise provocada pelo 
corona vírus, atingiu diversas áreas da sociedade, refletindo nas 

atividades dos serviços religiosos. Isso fez com que tivéssemos que nos 
adaptar às novas estratégias e meios diversos para atender os trabalhos missionários, porém, 
neste periodo difícil, a Igreja de Jesus Cristo continuou a crescer, através da oração e   
jejum todos os dias. Deus, por sua imensa misericordia, deu à Itália, ainda sob inúmeras 
restrições e em pleno período da pandemia,, mais duas congregações:  Boário, na região de 
Lombardia, e Cuneo, na região de Piemonte. 
Por causa das medidas tomadas pelo governo, temos ainda tido dificuldades em realizar nossos 
cultos de forma presencial em  três congregações, nas cidades de Savona, Boário e Cuneo. 
Todas as semanas, às terças-feiras, temos estudo bíblico online pelo aplicativo zoom. Aos 
domingos, depois do culto presencial, em Torino, às 5 horas da tarde, temos nosso culto de Adoração, via online.  
A Igreja, em todo tempo, está em oração e estudo da Palavra de Deus, alguns seminários, conforme as orientações do nosso pastor 
Joel tem sido ministrados aos irmãos e líderes, visando o crescimento espiritual da Igreja. 
Atualmente a nossa igreja está na cidade de TORINO como sede das igrejas na Itália. Estamos presentes também em Roma, 
com duas congregações - uma dirigida pelo pastor Jaelson Amaro e outra pelo pastor Eurico Helpis. 
Na cidade de Mantova a nossa congregação é dirigida pelo pastor Tiago Lanzoni. Na cidade de Boário o presbítero Lincoln nos ajuda 
como co-pastor. Na cidade de Savona e Cuneo estamos aguardando e orando para que, ao abrir as fronteiras das regiões, possamos 
visitar nossos irmãos e realizar nossos cultos presenciais. 
Estamos com uma linda equipe de irmãos e jovens que todos os sábados vão às ruas de Torino distribuir literaturas cristãs. 
Outra equipe, semanalmente, retiram frutas e verduras no mercado central alimentar e distribuem aos nossos irmãos. Conseguimos 
também, através da banca alimentar da cidade de Torino, alimentos não perecíveis, e uma vez por mês distribuimos aos irmãos. 
Em algumas das nossas congregações, devido ao número de pessoas que não entendem a lingua portuguesa, os cultos são 
realizados em língua italiana, Deus tem salvado pessoas de outras nacionalidades, inclusive italianos tem se rendido ao Senhor 
Jesus. A Igreja, neste período, tem presenciado muitos milagres. Temos visto a boa mão do Senhor Nosso Deus sobre o seu povo e 
cremos que, em breve, veremos coisas ainda maiores, pois a semente tem sido semeada e estamos seguros que grande será a 
colheita. Obrigado por vossas orações, elas tem feito um grande efeito na MISSÃO na Itália. Louvamos a Deus pela vida do nosso 
coordenador de missões na Europa, pastor Cláudio Pereira, um grande intercessor pelas missões, a diretoria da nossa Igreja nos 
Estados Unidos, que nos fornecem todo apoio e toda estrutura no campo missionário e ao nosso querido pastor Joel Freire Costa pelo 
apoio, pela instrução e dedicação dispensada a cada um dos missionários e suas familias. 
Em Cristo Jesus.” 
 
Pr. Juliano Abrahão 
Coordenador na Itália 
 
Adorare - Evangelizare - 
Discipulare - Curare, la 
responsabilità è mia! 
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MANTOVA: 	 	 Nossa congregação, na cidade de Mantova, é dirigida pelo pastor Tiago Lanzoni, com 
apoio de sua esposa, Suéllen Lanzoni. A seguir um relato enviado pelo pastor Tiago sobre as atividades 
em Mantova. “Iniciamos os trabalhos na cidade de Mantova com um grande desafio - um processo de 
restauração da igreja. Nesse período tivemos vários obstáculos pelo caminho, além da pandemia que tem 
afetado todo o mundo, mas Deus tem cuidado de sua igreja. O 
Senhor tem acrescentado ao seu rebanho, trazendo novos 
irmãos. Fortalecemos os trabalhos com os Caring Groups, 
realizamos trabalhos de discipulado com três irmãs que 
descerão as águas batismais. O Senhor está trazendo um 
grande avivamento em nosso meio e tem nos mostrado que 
continua na direção da Igreja. Glória a Deus.”	

DEUS TEM CUIDADO DA SUA IGREJA E SEU REBANHO CRESCE NA ITÁLIA 

ROMA (TUSCOLANA):  Na capital da Itália, Roma, na região da Tuscolana, está o pastor Jaelson 
Amaro dos Santos e sua esposa, Najla Araújo dos Santos. O pastor Jaelson faz o seguinte resumo dos 
recentes acontecimentos na congregação de Roma: “Iniciamos o ano ganhando almas para o Reino de 
Deus, uma italiana e dois jovens, dentre eles, um estava se reconciliando com o Senhor, Aleluia! 
Retornamos com a Família Cristã na região de Giustiliana e temos uma outra Familia Cristã para iniciarmos 

no mês de abril. Conseguimos também amparar alguns irmãos 
vulneráveis com essa situação, doando cestas básicas de 
alimentos arrecadados entres os irmãos. A Igreja, em meio a 
pandemia, está mais avivada. Todas as semanas temos grupos 
em jejum e oração e estamos em uma campanha, “Conhecendo as escrituras” leia a Bíblia 
em seis meses. Também, foi feito um desafio para cada crente de gerar um “filho” na fé, 
pelo menos em dois meses, “Ovelha gera Ovelha”. Os irmãos se comprometeram com os 
seus dízimos aumentando assim o números de dizimistas.” 

ROMA (GIUSTILIANA):  Também sob a 
liderança do pastor Jaelson dos Santos, na região de 
Giustiliana, em Roma, temos realizado cultos da Família 
Cristã, os quais, recentemente, retornamos. Uma vez por 
semana, os irmãos tem tido a oportunidade de estudar e 
ouvir a Palavra do Senhor. 

“Olá, meu nome é Carolina, sou italiana, nascida em Torino, onde faço parte da congregação. Há poucos meses eu 
aceitei Jesus e foi a escolha e a experiência maior que eu já fiz. Ter Jesus na vida transforma-nos completamente e 
faz-nos viver emoções e experiências que no mundo nunca poderíamos ter. Com Jesus nos sentimos seguros, felizes, 
temos sempre apoio, temos sempre a certeza de que nos momentos de dificuldades teremos alguém para nos ajudar. 
Sou eternamente agradecida a Deus por ter me dado a possibilidade de poder estar ao lado Dele. A paz do Senhor!” 

TESTEMUNHOS 

“A Paz do Senhor 
Jesus para todos! 
Eu sou Calebe 
Mazoco, brasileiro, 
da congregação 
de Torino. Depois 

que eu aceitei Jesus minha vida 
melhorou bastante e estou 
sempre caminhando para frente e 
nunca para trás. Estou prestes 
para ser batizado e estou muito 
feliz por isso, por ter aceitado 
Jesus e por Ele ter me dado esta 
possibilidade de aceitá-lo e ser 
salvo!” 

“Olá irmãos, sou Annalisa 
Dalmasso e hoje vou 
compartilhar com vocês o 
meu testemunho. 
Somos oriundos de uma 
familia cristã católica e eu 

sempre acreditei no Senhor  Jesus, porém, 
sem aprofundar o meu relacionamento com 
Ele. Um dia, minha cunhada me apresentou 
à igreja evangélica do Ministério do Belém, 
onde hoje estou, e muito bem! Estou ciente 
que é um caminho de fé. Sei que ainda sou 
imatura mas tenho certeza que o Senhor vai 
me ajudar a crescer, servindo ao meu 
pastor, aos irmãos e às irmãs na igreja.” 

“Ciao, meu nome é Alberto 
Dalmasso eu aceitei Jesus 
Cristo na minha vida e decidi 
me batizar nas águas, para 
confessar publicamente a 
minha fé. Hoje faço parte da 

Assembleia de Deus do Ministério do Belém 
aqui em Cuneo. Sou muito grato ao Senhor 
por nos ter dado o pastor Juliano, sua família 
e todos os irmãos da igreja de Torino, pela 
forte dedicação e zelo e a forma maravilhosa 
como estão conduzindo nossa comunidade 
aqui em  Cuneo, em toda a Itália e no resto do 
mundo. Agradeço muito a todos. Que Deus 
vos abençoe!” 



	

ROMA (FORTEBRACCIO):  Do outro lado da cidade de Roma, na região de Fortebraccio, 
está a nossa congregação de língua italiana. Este trabalho é liderado pelo pastor Eurico Helpis 
Blanco e sua esposa, írmã Francesca Helpis. O pastor Eurico nos conta um pouco deste trabalho 
em Roma: “A Paz do Senhor Amados irmãos em Cristo Jesus. Eu gostaria de falar sobre a obra 
missionária em Roma. Os primeiros desafios 
que tivemos foram o choque cultural e a língua 
italiana. No início tivemos muitas dificuldades 
para evangelizar as pessoas e levá-las a Jesus. 
Depois, começamos a realizar a Família Cristã 

nas residências e foi através deste trabalho que Senhor nos abriu as 
portas e as almas começaram a aceitar  a Jesus como seu único e 
suficiente Salvador. Pedimos que os irmãos continuem orando pela 
missão na Itália. Deus abençoe a todos!” 

 DESAFIOS RESULTAM EM GRANDES BENÇÃOS NA OBRA MISSIONÁRIA ITALIANA 

SAVONA: Mais ao sul de onde se localiza nossa Igreja 
sede, em Torino, num trajeto de cerca de uma hora e meia de 
carro, está nossa congregação de Savona. Assim como 
Boario e Cuneo, o trabalho em Savona foi iniciado através de 
uma Família Cristã no ano passado. Todos os sábados, 
durante quase oito meses, o pastor Juliano, visitava um casal 
de brasileiros que tinha um filho. Por intermédio deste casal, 
outra família, de origem hispana, foi apresentada. Hoje este 
número já triplicou, para honra e glória do Senhor. 

BOARIO: Localizada na região da Lombardia e distante  cerca de 240 quilômetros de Torino, 
nossa congregação em Boario, dirigida pelo presbítero Lincoln da Silva, apoiado por sua esposa irmã 
Marly Silva, nasceu de uma Família Cristã. Na ocasião, presbítero Lincoln entrou em contato com o 
nosso coordenador na Itália, pastor Juliano 
Abrahão, relatando a dificuldade de estar 
servindo ao Senhor na sua região. 
Marcada a visita em Boario para um culto 
na casa do presbítero Lincoln, o pastor 
Juliano, já ao chegar foi surpeendido pela 

presença de mais de 20 pessoas. Porém, com um detalhe: com 
exceção do irmão Lincoln, esposa e filho, brasileiros, todos os 
demais eram italianos. Assim nasceu esta congregação. 

CUNEO: Na cidade de Cuneo, 
situada na região de Piemont, a 
exemplo de nossa sede, o 
trabalho também começou 
através de uma Família Cristã. 
Por cerca de um ano, todas às 
terças-feiras, pastor Juliano 

viajava cerca 130 quilômetros para fazer um culto na 
residência de um casal. Hoje, este trabalho se 
transformou em uma linda congregação e os cultos são 
ministrados em língua italiana. A vida de muitos italianos 
tem sido transformada pelo poder do Espírito Santo. 
Nesta edição, os irmãos podem conferir os testemunhos 
de dois irmãos sobre esta experiência com Jesus. 



	

By Pr. Sandro Machado 
Líder em Orlando 
 
A Paz do Senhor a todos os irmãos! 
Apesar de vivermos um tempo como nenhum outro, com pressões por todos os lados para que a Igreja 
pare em sua tarefa na Terra, temos visto a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Pessoas estão sendo 
alcançadas para o Senhor, outras sendo edificadas no ensino das Sagradas Escrituras, sendo preparadas 
para dar frutos para o Reino de Deus e, ainda outras, sendo cheias do poder do Espírito Santo. A Igreja 
está mais ativa do que nunca, vencendo cada obstáculo e proclamando a verdade do Evangelho. Nossa 
cidade, que normalmente recebe visitantes de todos os lugares do mundo, com um movimento mensal de 
cerca de 3 milhões de turistas, teve que se reorganizar durante os últimos meses para sobreviver a este 
tempo difícil. Mas o Senhor tem cuidado do Seu povo. O mundo pode ter parado diante desta pandemia, 

mas a Igreja do Senhor Jesus tem a presença do Espírito Santo para mantê-la vida, ativa e dinâmica. Dessa forma, seus membros 
continuam recebendo o alimento espiritual necessário para suas vidas. 

Agradecemos ao nosso pastor Joel e sua esposa irmã Mabel Costa, pelo imenso suporte que sempre tem dispensado a cada um de 
nós. Que Deus continue guardando e abençoando vossas vidas. Também agradecemos o trabalho do corpo de obreiros local, dos 
líderes em membros, que, sem medir esforços, tem sido leais à causa de Cristo na Terra, servindo com amor e alegria a Igreja do 
Senhor. Deus certamente os recompensará! 

Pr.	Sandro	e	Ir.	Roselene	

COM PRIORIDADE NO ENSINO, CRESCE COLHEITA DOS FRUTOS PARA O REINO DE DEUS NA IGREJA EM ORLANDO 

JWBC	Bible	College	 Seminário	de	Autoridade	Espiritual	

…Um	pouco	mais	da	Itália	

Famiglia	Cristiana	-		Signori	

Giorno	di	Evangelizzazione	
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ESCOLA EM ASSUNAME: PROFESSORES RECEBEM 
TREINAMENTOS E RELATAM EXPERIÊNCIAS 

 
Paz e Graça meus irmãos! Me chamo Natalício Florêncio 
Bene, sou professor de música, flauta doce e gostaria de 
compartilhar um pouco como tem sido nossas reuniões nas 
quartas-feiras e dizer também que estas reuniões tem me 
ajudado muito a aprender sobre a Verdade a melhorar o 
meu potencial no conhecimento daquilo que eu hei de fazer. 
Já dei aulas várias vezes mais nunca fiz um plano de aula. 
Estas reuniões tem servido para mim como base para fazer 
este plano de aula. Às vezes, temos noção daquilo que 
queremos fazer, mas o objetivo não fica bem claro. Desde 

então tenho aprendido muito e colocado em prática. Näo estarei somente 
ensinando, mas também aprendendo. A Bíblia diz claramente: “Tu que ensinas 
ao outro, não te ensinas a ti mesmo?” Amém! 

 
Paz do Senhor Amados! Eu vos saudo na Paz do Nosso 
Senhor Jesus Cristo! Me chamo Esperança Fredo, e quero 
agradecer a Deus por ter mais uma oportunidade de estar 
aparticipando deste projeto e aprendendo aquilo que estarei 
ensinando às crianças em Assumane. Quero agradecer a 
Deus por tudo porque no começo eu não tinha noção do 
que era ser professora. Mas graças Deus estou aqui com os 
irmãos aprendendo. Prometo dar o melhor da minha 
capacidade para que as crianças possam aprender aquilo 

que eu também estou aprendendo. Amém!	



	

By Pr. Gilson Viana 
Líder em Destin, FL 
 
“A Paz do Senhor meus irmãos , gostaríamos de compartilhar a grande vitória que o Senhor deu a igreja 
de Destin. No mês de fevereiro passamos por uma grande provação. Infelizmente a maioria dos nossos 
irmãos testou positivo para o Covid-19. Por cuidado e zelo estivemos por quase 30 dias sem reuniões no 
Templo. Para honra e glória de nosso Deus nenhum de nossos irmão precisou ser hospitalizado. Todos 
tiveram sua saúde prontamente restabelecida. Somos gratos também ao nosso pastor presidente Joel 
Costa  pelas intercessões e todo o apoio que nos foi dispensando. Deus continue abençoando a sua vida 
e o nosso ministério ao qual com tamanho zelo preside. Estamos de volta, mais animados ainda, cheios de 
fé e ânimo, anunciando que o Jesus é o mesmo ontem , hoje e eternamente.”  

 DESTIN TEM MAIORIA TESTADO POSITIVO PARA O COVID-19, MAS NÃO HÁ REGISTRO DE INTERNAÇÕES  

JACKSONVILLE: TESTEMUNHOS DE SUPERAÇÃO FORTALECEM IGREJA E OS TRABALHOS AVANÇAM 
 
By Pr. Josué Da Silva 
Lider em Jacksonville, FL 
 
Apesar das dificuldades no ano de 2020 por conta do coronavírus, somos gratos a Deus por tantas 
benções alcançadas em nossa congregação. Tivemos a alegria de realizar junto ao departamento 
infantil o “Acampa Dentro”. Uma noite abençoada com histórias da Bíblia, brincadeiras, filmes, gincana e 
muita diversão. Grandes testemunhos, e através deles, a chegada de novas famílias para congregar 
conosco. Uma dessas famílias chegou depois de ter ouvido o testemunho da nossa irmã Ana, que 

vamos contar aqui para testificar as maravilhas do Senhor.  Salmo 23 verso 4: “…ainda que eu andasse 
pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo”.  

No mês de outubro de 2020 várias famílias em nossa congregação foram acometidas pelo coronavírus, inclusive a irmã Ana e o 
diácono Genival.  Como eles eram do grupo de risco, foram à emergência e lá foi constatado que a irmã Ana também estava com 
diabete alta. Passaram por dias difíceis e dolorosos, porém eles foram cuidados e acolhidos com muito amor 
por todos nós da liderança, pois não medimos esforços para cuidar deles e de todas as famílias que estavam 
enfermas. O alimento spiritual e a alimentação para corpo fisico era levado a todos os membros infectados da 
nossa igreja. Somos gratos a Deus e aos líderes dessa congregação que tem auxiliado com muito amor e 
comprometimento na congregação de Jacksonville. Agradecemos também ao nosso pastor Joel Freire que 
tem orado em favor dos nossos irmãos. Para completar este testemunho a irmã Ana foi presenteada pelo 
Senhor  com sua residência  permanente (Green Card), depois de 24 anos de espera.   
Agradecemos muito ao Senhor nosso Deus, que, mesmo em tempos difíceis, tem nos dado a oportunidade de  
estarmos na casa do Senhor, unidos em amor e avançando com os trabalhos!  Dc.	Genival	e	Ir.	Ana	

Pr.	Josué	e	Ir.	Marluce	

Pr.	Gilson	e	Ir.	Graça	
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By Pr. Gabriel Gibara 
Líder em Charlotte, NC 
 
Nós fomos comissionados para alcançar os muçulmanos para Jesus. Assim como Deus ama este 
povo, nós também devemos amá-los, e compelidos pelo Espírito Santo, devemos evangelizá-los em 
todo o mundo. Obviamente, precisamos, primeiramente, ter conhecimento da nossa própria teologia 
cristã, para, além de defendermos a nossa fé, estarmos prontos para ensinar o caminho da verdade. 
Para evangelizar um muçulmano é necessário compreender a sua forma de pensar. 
 

Para isso, precisamos entender o Islã. Não é possível se tornar um evangelista eficaz entre os muçulmanos sem 
compreender sua mentalidade e atitudes. Então, ter um conhecimento teológico sobre o Islã e também conhecimento 
cultural e espiritual sobre esta religião é importante. Nunca devemos desrespeitar ou menosprezar Alá ou Maomé, o 
principal profeta do Islamismo. Jamais devemos apresentar desenhos, fotos ou ilustrações deles, pois é considerado 
extremamente ofensivo pelos muçulmanos, o que provoca reações violentas, como o atentado à sede de um jornal francês 
em 2015. 
 
Uma excelente maneira de descobrir como eles pensam e creem é conversando com 
um muçulmano. Eles são diferentes entre si. Cada muçulmano possui um sistema de 
pensamento e de fé próprios. Portanto, o conhecimento sobre os muçulmanos pode 
ser aprimorado a partir do contato pessoal com eles, sendo o relacionamento uma 
eficaz forma de evangelizá-los. Quanto mais conhecemos o Islã, mais 
compreendemos a cosmovisão dos muçulmanos e podemos ser instrumentos nas 
mãos de Deus para alcançá-los. Você pode estar perguntando, mas o que é 
cosmovisão? São as lentes pelas quais vemos o mundo. A verdade não pode ser 
verdade em uma cosmovisão e mentira em outra cosmovisão ao mesmo tempo e com 
o mesmo sentido. 
 
Como evangelistas e missionários para os muçulmanos, precisamos estar preparados para sermos usados por Deus. A 
ideia é adquirirmos ferramentas para sermos efetivos em nossa missão e nos tornarmos instrumentos da salvação de Deus 
para eles.  
 
Portanto, se um muçulmano te pedir oração, ore fervorosamente e creia que o Senhor demonstrará seu poder e fará 
milagres. Se ele te pedir um estudo bíbico, não tenha medo. Conte a história do Evangelho. Ensine a verdade de Deus aos 
seus ouvintes. Se for desafiado a um debate, não se acovarde, não tema os muçulmanos. O amor lança fora todo medo. 
Estude muito e creia que Deus vai usar você. 
 
A resposta ao Islã tem a ver com levar muçulmanos a Jesus Cristo. A resposta para o Islã global é a igreja global. Ou seja, 
é a participação de cada um de nós na Grande Comissão. É cada igreja local enviando missionários aos muçulmanos em 
todas as nações do mundo. Quanto mais estudarmos, mas estaremos equipados para alcançarmos diferentes muçulmanos 
com o amor de Jesus. 
 
 
II Coríntios 4:3-4 
 
“Mas, se ainda o nossso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o deus deste século 
cegou os entendimentos dos incredulous, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a 
imagem de Deus.” 

 

	

ALCANÇANDO OS 
MUÇULMANOS Toda Tribo | Toda Nação 


