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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Meus  Irmãos! 
 
É fato! Esta pandemia que estamos vivendo tem sido considerada o maior desafio que 
o mundo vive desde a segunda guerra mundial. A combinação dos riscos 
representados pela doença e a consequente recessão econômica que tem se verificado 
em inúmeros países, deixarão marcas profundas na humanidade. O mundo está 
exigindo uma resposta rápida e eficaz das autoridades governamentais contra o 
CONAVID-19.  A verdade é que, o Corona Virus, que se originou no povoado de 
Wuhan, na China, tem se espalhado pelo mundo, dizimando milhares de vidas e 
levado milhões a se isolarem em suas casas, com saídas restritas pelo governo. 
Mas o que dizer sobre tudo isso ao examinarmos as Escrituras. Nós, crentes, na Palavra 
do Senhor e na aliança feita entre Deus e os homens  por intermédio do nosso Senhor 
Jesus Cristo, não falamos de especulação, mas sim de fatos bíblicos que nos revelam 
os sinais da vinda de Jesus!  Todos nós sabemos da proliferação das coisas mundanas 
e o desrespeito com aquilo que é sagrado.  A desobediência e a idolatria tem sido 
fatores determinantes para gerar situações como a que estamos vivendo em meio a 
uma pandemia.  Embora seja verdade que a Bíblia nos adverte e nos apresente a 
realidade de pragas e doenças em uma terra que geme, devemos ter muito cuidado 
ao apresentar um texto bíblico e correlacioná-lo à situação do Corona Vírus. Como em 
outras ocasiões de epidemias, o que não falta são profetas de plantão.  Mas lembre-se 
que, em Dt. 18:22, a palavra de Deus diz que “Quando o profeta falar em nome do 
Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o 
Senhor não falou; com soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor dele.” 
O que podemos afirmar, com toda a certeza, é que servimos  a um Deus 
misericordioso! Muitos, crentes ou não, estão se dando conta disso ao encarar o perigo 
iminente da morte. Comunidades inteiras louvando a Deus e centenas dobrando seus 
joelhos em plena calçada para clamar o nome do Senhor.  Que todos nós  possamos, 
neste momento pleno de reconhecimento da fragilidade humana, pregar a palavra de 
Deus e alcançar vida para Jesus. É o momento de orarmos  mais, jejuarmos mais, 
adorarmos mais, discipularmos mais, evangelizarmos mais e cuidarmos mais.   
Estamos no mês de oração especial pela Itália. E justamente a Itália, um dos países 
que mais tem sofrido com o Corona Vírus. Ore pelo pastor Juliano Abraão, pelos 
dirigentes das nossas congregações na Itália e por todos os irmãos que vivem naquele 
país. Como eles dizem: “Tutto andrà bene!” Ou seja, “Tudo vai ficar bem!”  Nós cremos 

que, com a sua intercessão, a Itália e todo o planeta 
será curado deste mal. Continue se cuidando, 
cumprindo com aquilo que foi determinado 
pelas autoridades governamentais, obedecento 
os mandamentos de Deus e cuidando dos 
nossos irmãos, pois esta é, e sempre será, a 
nossa responsabilidade! 
O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
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Adorar – Evangelizar - 
Discipular – Cuidar – A 
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Se prepare, pois este será o melhor 
CONAD de todos os tempos.  

O CONAD é para Deus! 
Faça já sua inscrição! 

De 05 a 09 de Agosto 



	

CONGREGAÇÕES NA ITÁLIA VIVEM UMA DE SUAS PIORES CRISES,  
MAS ATÉ AQUI, O SENHOR TEM CUIDADO E LIVRADO O SEU POVO 

 
O mundo acompanha a pandemia ocorrida em virtude do Corona Vírus, principalmente na Itália onde milhares de vidas foram 
dizimadas. Apesar deste grave problema, nossa Igreja segue forte naquele país. Nosso Coordenador na Itália, pastor Juliano 
Abrahão nos tráz informações sobre os trabalhos e as bençãos recebidas do Senhor em solo italiano: 

 
A Paz do Senhor Jesus! 
Com imensa alegria quero contar para os irmãos o que Deus tem feito na Itália. 
Eu sou missionário do Ministério do Belém e sirvo ao Senhor Jesus Cristo aqui na cidade 
de Torino, junto à minha esposa, Lucélia Rosa e meus filhos, Talyta e Juliano. Neste mês, 
no dia 25 de abril, a Itália comemora mais um ano de sua “Liberazione”. Mas o que muito 
nos alegra é que, durante todo este mês, o Ministério do Belém, a partir dos Estados 
Unidos, estará orando por esta Nação. No ano de 2019 para 2020 a nossa igreja 
enfrentou vários desafios e muitas dificuldades, mas os nossos irmãos não desanimaram; 
não perderam a fé e se uniram em oração através dos cultos matutinos e das vigílias de 
orações. Deus ouviu a nossa oração! Trouxe um avivamento e a igreja cresceu e está 

crescendo cada vêz mais. No mês de janeiro deste ano, uma Família Cristã na cidade de Savona, cerca de 109 Km da 
cidade de Torino, na região da Liguria, começou a crescer e transformou-se em uma congregação para a Glória do Senhor 
Jesus! Também na cidade de Roma, capital da Itália, os nossos irmãos estão experimentando um grande avivamento. O 
pastor Jaelson, que dirige uma linda congregação na região de Tuscolana em Roma, está experimentando um 
crescimento extraordinário. Recentemente começou uma Família Cristã na região de Acácia, centro da cidade de Roma. 
Em outra região, está o pastor Eurico Helpis, fazendo um lindo trabalho com os nossos irmãos italianos. Na cidade de 
Mantova, na região de Lombardia, está o pastor Ismael Santos, com sua família, fazendo um extraordinário trabalho. A 
nossa Igreja em Mantova está experimentando algo novo, um avivamento glorioso está ocorrendo e muitas pessoas 
estão aceitando Jesus como seu Salvador.  Meus queridos irmãos, Deus tem feito muita coisa por nós e queremos deixar 
nossa gratidão ao nosso amado e querido pastor Joel que muito tem trabalhado e incansavelmente tem cuidado da obra 
missionária, especialmente aqui na Itália. O coração do nosso pastor é italiano! A Itália está no coração do nosso pastor e 
também no coração do nosso Deus. No mês de novembro do ano passado, a Itália teve o privilégio de hospedar o ELAD, 
em Torino, uma festa maravilhosa da nossa Convencão e nos sentimos honrados em receber o nosso superintendente, 
pastor José Wellington Bezerra da Costa. Deus fez muitas coisas nesses dias, nos quais a igreja precisava de um 
refrigério. A vinda do nosso pastor com todo o Ministério trouxe um conforto muito grande para a igreja. Nós ainda 
estamos colhendo os frutos 
deste encontro. No mês de 
janeiro, com muita alegria, 
preparamos novos líderes 
para a Obra do Ministério, 
visando a salvação de 
almas e o crescimento do 
Reino de Deus. Continue 
orando por nós! Deus 
abençoe a sua família e a 
sua vida. O Senhor Jesus 
Cristo se importa com você! 



	

EM	MEIO	AO	CAOS,	IGREJAS	NA	ITÁLIA	SE	FORTALECEM	E	EVIDENCIAM	CRESCIMENTO	
 

ROMA I:  Na região de Tuscolano está o pastor Jaelson dos Santos com sua esposa, Irmã 
Najla dos Santos. Este trabalho na região de Roma vem crescendo muito, tanto que uma 
nova Família Cristã está sendo realizada na região de Acácia, também nos arredores de 
Roma. “Temos muita alegria em servir a Deus na cidade de Roma, através do Ministério do 
Belém. Nós estamos realizando 
cultos nos parques durante o verão, 
Família Cristã nos lares e assim a 
Igreja do Senhor Jesus Cristo tem 

crescido dia a dia”, conclui o pastor Jaelson dos Santos. 

ROMA II:  Nossa 
Congregação localizada perto 
da área central de Roma, na 
Via Fortebraccio, é liderada 
pelo pastor Eurico Helpis, que 
nos enviou um texto contando 
sobre o trabalho em Roma. 
“A Paz do Senhor Jesus meus 
amados irmãos! 
Eu, pastor Eurico Helpis e 
minha esposa, irmã Francesca 

de Marchis, estamos cooperando na obra do Senhor aqui em Roma. 
Iniciamos o trabalho fazendo Famílias Cristãs. Temos feito um trabalho de 
evangelização voltado para os italianos e vemos muitos deles terem 

experiências com Deus pela primeira vez através de um milagre. Quando 
oramos, o Espírito Santo tem feito muitos deles sentirem a presença de 
Deus. É um trabalho mais difícil do que o que fazíamos no Brasil, por conta 
da incredulidade que reina na vida de muitos italianos. Mas agradeçemos a 
Deus porque muitos tem aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Nós 
estamos muito felizes em poder fazer parte desta obra missionária do 
Ministério do Belém. Agradecemos nosso pastor coordenador, Juliano 
Abraão e ao nosso presidente, pastor Joel Freire 
Costa e a todo Ministério pelo apoio que tem nos 
dado aqui em nosso trabalho na Itália.” 
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MANTOVA: Estamos com uma Congregação linda na cidade de Mantova, 
na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo Corona Vírus. À frente 
deste trabalho está o pastor Ismael Santos com a esposa Daiane Santos e a 
sempre sorridente filha, Mikaella Santos. “Por bondade de Deus, eu e minha família estamos aqui em 
Mantova servindo a Deus com nossos irmãos. Deus tem sustentado sua Igreja e salvado os perdidos para 
honra e glória do Senhor!” Declara o pastor Ismael. Os cultos em Mantova estão sendo realizados via 
internet e os irmãos, mesmo com esta crise, continuam firmes no Senhor.  

SAVONA:  O trabalho na cidade de Savona, 
região da Liguria e distante de Torino cerca de 
109 Km, começou com uma família brasileira, 
que uma vez por semana, realizava culto com a 
Família Cristã. Deus fez com que outras pessoas 
se unissem a este trabalho  e no mês de janeiro 
passado, decidimos, com a orientação do pastor 
Joel Freire, darmos consistência a este trabalho. 

Atualmente o presbítero José Humberto Madalão e sua esposa, irmã Sara 
Madalão, dirigem o trabalho em Savona. “Os cultos estão sendo realizados 
em uma sala alugada, mas cremos que, em breve, estaremos inaugurando 
nossa congregação em Savona.” Disse o presbítero Humberto. 
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TORINO – ELAD:   Registro da Escola de 
Líderes das Assembleias de Deus, organizada 
pelo pastor Juliano Abrahão, coordenador na 
Itália, realizada em Torino, no mês de 
novembro de 2019. O evento contou com a 
presença do nosso superintendente, pastor 
José Wellington, do pastor presidente, Joel 

Costa e sua esposa, irmã Mabel Costa e muitos outros dirigentes  das Assembleias 
de Deus espalhadas pelo mundo. Um excelente público prestigiou o evento, 
vindos, principalmente, das nossas congregações na Europa. O Senhor operou 

grandemente 
durante este 
evento e muitas 
vidas foram 
impactadas pelo 
poder do Espírito 
Santo de Deus. 



	

EVANGELISMO TEM RESGATADO MUITAS VIDAS NA  
CONGREGAÇÃO DE JACKSONVILLE 

Os trabalhos realizados na nossa congregação em Jacksonville, 
estado da Flórida, através do líder local, pastor Josué da Silva e 
sua esposa, irmã Marluce, tem cumprido os propósitos de 
Adorar, Discipular e Cuidar. Porém, o propósito de Evangelizar  
tem sido destaque, e através dele, vem alcançando muitas vidas 
para Jesus.  “Iniciamos o trabalho Evangelístico em junho de 
2019, levando a palavra de Deus próximo ao Mercado Brasileiro 
e no Parque, onde há grande concentração de brasileiros. Ali, 
louvamos ao Senhor, oramos e temos um momento para a 

palavra de Deus.” Comenta o pastor Josué.   
O evangelismo acontece todo terceiro sábado do mês. 
“Aproveitamos para tirar 
um tempo de lazer com 
as famílias presentes e 
com a Igreja após o 

evangelismo. 
Tem sido um 
momento 
agradável na 
presença de Deus e temos visto pessoas se alegrando ao nosso lado. O 
próprios americanos, quando nos veem fazendo este trabalho, demonstram 
satisfação e nos cumprimentam pela maneira como somos unidos para 
evangelizar.” Conclui o pastor. A Igreja do Senhor Jesus, em Jackonville, tem 

crescido muito nos últimos anos. Esta cidade, que é a mais populosa da Flórida, superando 900 mil habitantes, é muito 
aconchegante, possuindo 
muitas área de lazer, por ser à 
beira-mar. Inúmeras vidas, 
principalmente, jovens, tem 
dificuldade em seguir o 
caminho do Senhor.  Mas 
Deus tem dado graça e 
muitos deles estão na igreja.  



	

 NA CONGREGAÇÃO DE DESTIN, 8 VIDAS SE ENTREGAM PARA  
JESUS DURANTE EVENTO 

 
Na pequena cidade de Destin, localizada ao norte do estado da Flórida, quase na divisa com 
os estados do Alabama e Georgia, está nossa congregação que muito tem sido avivada pelo 
poder do Espírito Santo. O pastor Fábio Felipe Soares lidera os trabalhos junto à sua esposa, 
irmã Lilian Soares. Ele nos conta que no final do ano passado, durante uma festividade 
promovida pela Igreja, oito pessoas se renderam a Jesus. Naquela ocasião, o pastor Joel 
Freire Costa e o pastor William Gutnik, foram os preletores. O pastor Fábio comenta ainda 
que “foi uma experiência marcante para todos, na igreja e houve uma grande colheita de 
almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. 

ORLANDO REALIZA PRIMEIRO CULTO EM NOVO ENDEREÇO 
 
No mês de fevereiro, a 
congregação em Orlando, 
estado da Flórida, realizou 
o primeiro culto nas novas 
instalações, após 
mudança de endereço. O 
pastor Sandro Machado é 
nosso dirigente local, em 

companhia de sua esposa, irmã Roselene Alves 
Machado e os filhos. O trabalho em Orlando tem sido 
uma benção e muitas almas tem sido salvas. Como 
muitos tem conhecimento, a cidade de Orlando 
abriga a Disney World e este “mundo da fantasia” 
tem levado muitos jovens a se desviarem da 
presença do Senhor. Mas Deus tem sido 
misericordioso e a igreja tem crescido cada dia mais, 
para honra e glória do Senhor. “Cremos que Deus 
acrescentará mais almas em neste trabalho no 
decorrer de 2020. O Senhor Jesus Cristo tem feito 
maravilhas no nosso meio e muitas vidas tem sido resgatadas e edificadas.” acrescenta o pastor Sandro Machado. 



	

ALCANÇANDO OS MUÇULMANOS ATRAVÉS DA MÚSICA 
 

Devido às restrições constitucionais e à influência islâmica, o 
impacto dos métodos missionários tradicionais no Paquistão tem 
sido reduzidos. Porém, a arte e a mídia estão surgindo como 
veículos para evangelização. Dado o baixo índice de alfabetização 
no país (classificado em 160° entre 198 países), a arte indígena é 
uma ferramenta poderosa para partilhar o evangelho com os 
muçulmanos. No Paquistão, existe uma paleta colorida de 
expressões musico-poéticas, com diversas formas musicais. Na 
verdade, o livro dos Salmos (Zabor) foi traduzido para poesia 
lírica punjabi no final do século XIX, tendo sido contratados um 
muçulmano convertido e um músico hindu para compor 
melodias com base na música raga local.O Paquistão está em 

quarto lugar na mais recente lista dos países mais perigosos do mundo para ser cristão. As práticas de adoração, os ensinamentos 
acerca de Deus e as cosmovisões de muçulmanos e cristãos são totalmente distintas. Apesar dos apelos otimistas à evangelização do 
mundo muçulmano em várias conferências missionárias, o esforço missionário ainda apresenta muitas dificuldades. 
Sa lmo s e  su fi s tas:  O livro dos Salmos nos indica uma abordagem possível para 
este envolvimento entre cristãos e muçulmanos. Ele representa uma herança 
comum partilhada da revelação divina no cristianismo e no islamismo, pois Davi é 
venerado como profeta e músico no Islã. Na realidade, os muçulmanos aceitam a 
Torá, o Zabure e o Injil (Evangelho) como revelação divina. E a utilização dos Salmos 
tem sido uma forma de se interagir com os muçulmanos sufistas no Paquistão. 
Assim sendo, a música não é um objetivo, mas um veículo. A canção não é mais 
uma finalidade, mas um meio de transporte, um caminho para o divino. Muita 
gente ainda desconhece que o Islã é, na verdade, uma fé litúrgica e canônica com 
práticas musicais variadas. Conhecendo estes detalhes, podemos afirmar que o 
Paquistão nos ensina a construir pontes para alcançarmos os muçulmanos. 

A  EX TRE MA D IREIT A  IT ALIANA ALERT A EM  
UM  RE LATÓR IO QU E E M 2 1 0 0  METAD E D A 

ITÁLIA  P ODER IA SER MUÇU LMANA 
A Fundação Fare Futuro lança o alarme demográfico na Itália: "Os 
residentes muçulmanos deste país são 1,58 milhões, mas 
poderiam tornar-se metade da população no ano 2100". Em 
janeiro de 2019, os muçulmanos representavam 30,1% dos 
estrangeiros residentes na Itália. Eles são seguidos em 
porcentagem por cristãos ortodoxos com 29,7% (1,56 milhões) e 
em terceiro lugar por católicos, 977.000 (18,6%). A maioria dos 
muçulmanos estrangeiros residentes na Itália vem do Marrocos 

(440.000), Albânia (226.000), Bangladesh (141.000), Egito (111.000) e Paquistão (106.000). O relatório sobre a islamização da 
Europa, o primeiro do gênero, realizado pela Fundação Fare Futuro, com apoio do Gabinete de Estudos do partido de direita Fratelli 
d'Italia (Irmãos da Itália) acaba de ser apresentado em uma sala do Senado, em Roma. Obviamente, não é certo que "em 2100, 
muçulmanos possam ser a metade da população italiana", como indica o relatório, mas há dois fatos que servem para apoiar a 
possibilidade desse cenário: Primeiro, o índice de nascimento. "Os imigrantes muçulmanos têm uma taxa de fertilidade muito 
maior, o dobro da dos italianos". É um fato conhecido que "os italianos não têm filhos", e eles estão, praticamente no fim, na 
Europa. Segundo, "78% dos imigrantes que procuram asilo, ou chegam sem documentos, são muçulmanos. Fo nte:  a b c .es  
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