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PALAVRA DO PASTOR 
 
A Paz do Senhor Meus Queridos Irmãos! 
 
Estamos neste mês de março focados em orar pelo Haiti e também pelas Nações 
Muçulmanas que tratamos em nossos estudos da Agenda Islâmica.  
Revendo recentemente algumas fotos do nosso trabalho missionário no Haiti, o qual 
tivemos muitas oportunidades de visitar, trabalhar e dirigir alguns trabalhos, antes e 
pós -furacão, vejo que não somente perdi alguns quilos, mas o mais importante,  o 
quanto ganhamos almas e salvamos vidas naquele país. Além disso, o quanto nossa 
construção em Camp-Perrin e reconstrução em Jérémie avançaram. Claro que, não na 
velocidade que queríamos, devido a situação do país, mas dentro daquilo que Deus 
tem nos orientado a fazer em pról do povo haitiano. 
Temos recebido relatos de nossas congregações espalhadas neste vasto campo 
missionário, em sua maioria, clamando por mais espaço ou pleiteando o seu próprio 
espaço, para servir mais e melhor o povo de Deus.  Estamos crescendo, o número de 
congregações tem aumentado, mas o meu coração fica apertado em saber que o 
número de almas que poderíamos ou gostaríamos de  alcançar e que estão clamando é, 
no mínimo, o dobro do que já atendemos.  Sem contar, é claro, aqueles que estão 
servindo a outros deuses, como é o caso dos muçulmanos que tanto temos abordado 
aqui.  Um povo escravizado por uma entidade confusa, distante, cheia de maldade e 
que precisam desesperadamente conhecer Jesus. 
Os testemunhos relatados nesta edição nos enchem de vigor para prosseguir pregando 

a palavra e salvando vidas.  O valor de uma alma para 
Jesus é incalculável.  Cabe a você e a mim, amá-las assim 
como Jesus nos amou e pagou o preço, aliás um alto 
preço. Ore pela missão e por todos os nossos missionários. 
Nós temos um Pai amoroso, que nos resgatou, livrou do 
pecado e da perdição, melhor ainda, que se relaciona 
conosco desde o princípio. Apresente-o para quem ainda 
não o conhece. “A Responsabilidade é Minha!” 
 
JOE L FR EIRE  CO STA –  Sen io r  P a stor  
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Estamos já em contagem regressiva para o maior evento de 2020. 
O CONAD – Congresso Nacional das Assembléias de Deus 

Agenda: Os cultos e palestras serão de 5 a 9 de Agosto de 2020 
Preletores: Pr. José Wellington Bezerra da Costa, Pr. Joel Freire 
Costa, Pr. Doug Clay (AG USA), Pr. Thomas Trash, PR. GEORGE 

O. Wood e Pr. Charles Crabtree. 
Inscreva-se já! TE VEJO NO CONAD! 
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OBRA MISSIONÁRIA NO HAITI SOFRE COM A CRISE NO PAÍS,  
MAS A CONSTRUÇÃO NÃO PÁRA 

By 
Pr. Marcos Germano 
Coordenador no Haiti 
A Paz do Senhor meus Queridos Irmãos! 
Neste mês de Março, a partir dos Estados Unidos, todo o 
Ministério do Belém estará orando pela obra missionária no 
Haiti e também pela Agenda Islâmica. 
No Haiti estamos em duas cidades, em Camp-Perrin com o 
pastor Ubert e toda sua família trabalhando para o Senhor 
nosso Deus, ganhando muitas almas para Jesus, 
especialmente algumas pessoas que sairam do vudú. 

Temos também um trabalho sendo desenvolvido em Juanie um distrito que pertence a 
cidade de Camp-Perrin. É uma escola onde o Ministério está implantando cursos de 
formações. Na cidade de Jérémie, estamos como pastor Genois. Esta igreja, como os 
irmãos sabem, durante o furacão de 2016 foi totalmente destruida, mas estamos agora 
reconstruindo. Neste momento a construção encontra-se nos preparativos finais para 
receber o telhado. Nesta cidade temos um testemunho maravilhoso de uma irmã que 
vivia com espíritos maus e após aceitar Jesus ficou completamente curada. Nesta 
edição os irmãos poderão conferir este testemunho. Isto é apenas uma das muitas 
maravilhas que o Senhor Jesus tem nos proporcionado no Haiti.  
As fotos nesta página, mostram o atual estágio de nossas obras em Jérémie e, mais 
abaixo, o local onde estamos atualmente, de forma provisória, cultuando ao Senhor.  
Ore pela obra missionária naquele país, para que Jesus continue salvando os perdidos. 
Agradeço ao nosso pastor, Joel Freire Costa, pelo apoio missionário que 
tem nos dado no Haiti, ao nosso secretário de Missões, pastor Cláudio 
Pereira e a todo o Ministério do Belém.  
Que Deus vos abençoe! O Senhor Jesus Cristo se importa com você! 
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CONGRESSO INFANTIL NA SEDE: UM SHOW DE BENÇÃOS! 

No mês de Janeiro passado foi realizado 
em nossa sede o Congresso Infantil 2020 
cujo tema foi “Parecido com Jesus”. “E 
criou Deus o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher 
os criou.”  Genesis 1:27. A líder do 
departamento infantil, Irmã Eline Souza, 
foto ao lado, juntamente com toda sua 
equipe, fizeram um lindo trabalho para nosso Senhor Jesus Cristo. Nas atividades do evento, foram 
preletores, pastor Maurício Cardoso, líder de nossa Igreja da língua Inglesa e Irmã Jéssica 

Fernandes, de Kissimmee. Tivemos ainda a presença da Missionária Joani Bentes, mais conhecida como “Tia Jô” que, com seus 
bonecos, louvaram ao Senhor e divertiram as nossas crianças.  Em conjunto com a festa tivemos também o Seminário Internacional 
Liderar – “Uma Geração em Perigo Líderes em Ação!” – cujo objetivo é capacitor pais, professores e educadores em geral. “Foi uma 
benção, tivemos vidas aos pés de Jesus, batismo com o Espírito Santo e testemunhos edificantes. Foi lindo o mover de Deus na 
vida de cada um que pode participar deste congresso. Agradecemos a Deus e ao nosso pastor Joel Freire Costa pela confiança e 
apoio de sempre e claro, toda a Igreja que abraçou esse trabalho maravilhoso. Deus é fiel!” concluiu a líder Irmã Eline. 

HAITI: VIDAS TRANSFORMADAS EM CAMP-PERRIN 
Grupos de alunos, uniformizados, em nossa escola receberam a graduação. 
Houve culto de adoração ao Senhor seguido de um delicioso almoço. Detalhes 
na construção: os banheiros com azulejos, vaso sanitário e pia instalados. 

TESTEMUNHO DA 
CIDADE DE JÉRÉMIE: 
Irmãos, a paz do Senhor! 
Meu nome é Thelusma Rosa 
Nadely e moro aqui no Haiti 
na cidade de Jérémie.  
Eu vou compartilhar com 
vocês o testemunho que 

marcou a minha vida. Quando eu tinha 18 anos, 
eu ainda não havia aceitado Jesus na minha 
vida como Salvador. Eu vivia com a minha tia 
que, felizmente, já tinha Cristo como o seu 
Senhor. De repente, fiquei doente pois estava 
sendo atacada por espíritos maus. Como 
consequência disto, eu sentia extrema dor de 
cabeça , muita febre e mal conseguia respirar. 
Um dia minha tia chamou uma irmã que me 
apresentou Jesus e imediatamente o aceitei, de 
todo o meu coração. Desde então, encontrei a 
cura da parte de nosso Senhor e Salvador 
Jesus. Se não fosse esse Cristo, eu seria a 
pessoa mais infeliz do mundo! Por isso, se 
alguém ainda não aceitou a Jesus, eu o 
encorajo a aceitá-lo como o Senhor da sua vida. 



	

 
 
 

A Igreja do Senhor Jesus 
Cristo continua com seus 
objetivos de alcançar os 
perdidos e a  
evangelização do mundo 
muçulmano tem sido 
pauta em todas os nossos 
encontros missionários. 
Quase 20 anos atrás as 
pessoas começaram a 
despertar que toda esta 
realidade do islamismo 
era mais clara do que se 
percebia, e então iniciou-

se um interesse maior para compreender como lidar com esta sociedade tão diferente e esta religião tão violenta. Os 
comentaristas islâmicos confirmam que os últimos oito anos da vida de Maomé foram em função da violência, onde ele 
liderou 29 campanhas militares e planejou mais outras 39 que ainda aconteceriam no futuro. Este é o modelo da 
reforma Islãmica e não nos surpreende quando vemos a violência perpetuada pelos seus leais seguidores. 
Não há governo no mundo que possa dar uma resposta a esta radicalização. As forças militares podem até garantir um 
senso de segurança, mas sempre à mercê de alguém ou um grupo que se radicalize e faça um estrago antes que 
possa agir. O mundo academico até poderia responder algo, usando  filosofias e bem-estar humanos, mas não 
consegue fazer com que um homem ou mulher se entregue em algo que é sempre transitório. 
Só a Igreja do Senhor Jesus tem resposta para essa gente em prisão, que os leva ao limite da loucura de colocar uma 
bomba na cintura e matar seus semelhantes em nome de um deus que, na verdade, é um demônio. 
Nesta introdução ao evangelism percebemos o tamanho da tarefa e as intenções por detrás da estrutura religiosa do 
evangelismo islâmico no mundo. E, é a partir dai, que devemos iniciar a resposta de Cristo a essa gente, numa luta que 
não é contra a carne e sangue e só pode ser vencida a partir de amá-los, e de uma vida em jejum e oração. “Porquanto 
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.” Tito 2:11. 
 
Pr. Joel Freire Costa 

ALCANÇANDO OS MUÇULMANOS PARA JESUS 

	

Agenda	
Islâmica		

APRENDER MAIS E 
EVANGELIZAR MELHOR 

 
Uma das ferramentas que temos utilizado para 
evangelizar mais e melhor os muçulmanos tem sido a 
do ensino e falando sobre sua história, comportamento 
e estratégias que o Islamismo vem utilizando.  
Nossa Igreja vem ministrando o Curso Agenda Islâmica 
através de alguns estudiosos do tema, o qual 
destacamos aqui o Dc. Marcelo Fakhouri, professor e 
profundo conhecedor do tema. Este ensino temo sido 

levado para todas as unidades de nossas Igrejas espalhadas pelo mundo.O professor Marcelo em oportunidade, falou 
sobre o esforço por parte dos muçulmanos em levar a fé ao mundo. “Existe um processo de Islamização do mundo e 
da possibilidade de até o ano 2050 toda a Europa ser islamizada. O indicador aponta para o aumento do número de 
muçulmanos no mundo.” afirma Fakhouri. Ainda, segundo ele, o movimento de imigração e a alta taxa de natalidade 
são os principais motivos. “Na Europa, por exemplo, a taxa de natalidade é de 1,8%, enquanto nos países de maioria 
muçulmana essa taxa é até 8 vezes maior.” conclui o professor Marcelo Fakhouri. 

	
	
	
	
	
	

Dc.	Marcelo	Fakhouri	ministrando	no	curso	Agenda	Islâmica	



	

GRUPO DE JOVENS EM LIGHTHOUSE POINT E A  
OPERACÃO DA MULTIPLICAÇÃO 

 
Um trabalho notório e dedicado tem sido 
realizado pelos jovens da nossa Igreja 
sede, na cidade de Lighthouse Point, 
Flórida.  Tudo fruto do Espírito Santo e da 
entrega absoluta do líder pastor José 
Luciano Correa, carinhosamente conhecido 
como Guigui, e de sua esposa Quézia. 
Esta multiplicação que referenciamos dos 
jovens, vai muito além da conhecida 
operação matemática ou dos números 
finitos e imagináveis. Esta multiplicação 
refere-se ao trabalhar de Deus nas vidas 

de nossos jovens. Através da dedicação e amor à palavra, eles tem 
recebido incontáveis bençãos, garantido sua salvação e falado de 
Jesus para inúmeras pessoas, Cada um tem sido um sementinha 
no vasto campo missionário. onde Deus tem cuidado e regado, 
para que, ao seu tempo, uma esteja germinando e se 
multiplicando. Uma empreitada promissora na seara de Jesus. 
Cada dia mais os nossos jovens estão parecidos com Jesus; 
muitos deles, pouco tempo atrás, participavam do grupo das 
crianças. Hoje jovens, e amanhã estarão nos campos missionários 
pregando a palavra e salvando vidas para Cristo. Orem por este 
trabalho maravilhoso conduzido pela pastor Guigui e irmã Quézia. 
 
 

 
 

A partir de Janeiro deste ano, o líder dos jovens, 
pastor José Luciano, iniciou as atividades da Família 
Cristã com 4 grupos. Na cidade de West Palm 
Beach, sob a coordenação do jovem Fernando Dutra; 
na cidade de Boca Raton, coordenado pelo jovem 
Patrick Oliveira; na cidade de Coconut Creek e 
Deerfield Beach, liderado pelo jovem Lucas Barbosa 
e em Pompano Beach, que vem sendo liderado pelo 
jovem Daniel Filho. O projeto tem como objetivo, 
levar pessoas não crentes para estarem 
participando, treinar novos líderes e incentivar a 
união e comunhão do jovens. 

Jovens	durante	Vigília		

Nossos	Jovens	Evangelizando	
Pr.	Luciano	e	Ir.	Quézia	

Família Cristã 

CULTO DE MISSÕES 
Temos recebido registro dos cultos de missões realizados em 

nossas congregações. Aqui em destaque os países da França e 
Bélgica. Aliás, lembramos os irmãos que continuem orando pela 
Bélgica, para que Deus nos conceda a graça de estar novamente 

com um trabalho naquele país, ainda este ano. Basta incluir 1 
minuto em sua oração diária em favor da Bélgica. 



	

AS MARAVILHAS DO SENHOR NA CONGREGAÇÃO DE SARASOTA 
 

Sarasota é uma cidade na costa 
sudoeste do estado da Flórida, 
conhecida por suas comodidades 
culturais e ambientais, praias e 
Escola de Arquitetura. E é lá que 
estamos com nossa linda Igreja, 
liderada pelo pastor Emerson dos 
Santos juntamente com sua 
esposa, Irmã Nayara Assunção, 
desde Junho de 2017. “Temos 
tido muita alegria neste trabalho. 

O Senhor Jesus tem nos dado a oportunidade de salvar muitas vidas neste local.” comenta pastor Emerson.  Sarasota tem pouco 
mais de 60 mil habitantes e possui um número considerável de brasileiros que trabalham, principalmente, no setor da construção.  
Apesar do desgaste físico, natural deste segmento, a presença nos cultos tem aumentado a cada dia.  Animado com esta 
frequência, pastor Emerson ainda comenta que é “Bom ver a dedicação e o amor dos irmãos para com a obra do Senhor.  Nós, 
para a honra e glória do Senhor, temos formado crentes genuínos através do ensino da palavra e também da nossa Família 
Cristã”.  Para finalizar, o líder de nossa igreja pede “para que aos irmãos orem em favor do trabalho em Sarasota. Os desafios são 
grandes. Até aqui Deus tem nos sustendado e dado vitórias e cremos que através da vossa intercessão teremos muito mais.” 
A seguir alguns flashes dos trabalhos em Sarasota do qual destacamos as Crianças, Grupo de Louvor, Escola Bíblica Dominical e 
as Mulheres de Fé que estão sempre promovendo almoços na igreja com renda revertida para o departamento de missões. 

TESTEMUNHO:  Meus irmãos a Paz do Senhor! Sou o pastor Antonio Lima, da congregação de Sarasota e 
gostaria de compartilhar com os irmãos o meu milagre. Fui diagnosticado com câncer e o médico solicitou a 
minha internação no Memorial Hospital aqui de Sarasota para avaliação. Decidiram me operar para ver 
exatamente que tipo de câncer eu tinha. Na sala de cirurgia, eu disse  que se eu partisse eu estava descansado 
porque estaria com Jesus.  Uma enfermeira me respondeu: Olha o senhor vai voltar!  E eu disse: Eu vou voltar 
sim, mas por sua causa, você precisa de Jesus! Após este pequeno diálogo eu adormeci.  Foram 4 horas de 
cirurgia e quanto retornei do efeito da anestesia percebi que eles tinha colocado apenas um esparadrapo 
fechando o local, isso porque era apenas uma pesquisa para que pudessem depois fazer a cirurgia principal. 
Fiquei esperando por mais 3 dias. O interessante é que, após acordar desta primeira cirurgia, aquela enfermeira 
estava do meu lado e disse: Não falei que o senhor iria voltar? E eu falei: Graças a Deus! E voltei por você! Foi 
muito emocionante, Deus me deu uma palavra para pregar para aquela moça. O fato é que tive que voltar para a 

cirurgia principal que durou mais 4 horas e graças ao nosso bom Deus fui e voltei novamente. Fiquei feliz porque o Senhor me deu a 
oportunidade de falar de Jesus antes e depois para todos que estavam naquele centro cirúrgico.  Eu louvo a Deus porque foi uma vitória muito 
grande. Fiquei internado naquele hospital por 13 dias e sempre falando de Jesus para todos que ali passavam.  Quando o médico foi me ver 
no quarto eu perguntei se eu iria usar aquela bolsa do lado e ele disse que não. A cirurgia tinha sido um sucesso e eu poderia ir para casa e 
ter uma alimentação normal. Eu louvo a Deus pela vida nosso pastor Emerson aqui de Sarasota,  do pastor Joel Freire Costa, nosso 
presidente, de todos os irmãos de nossa congregação que oraram e nos apoiaram em tudo. Hoje estou fazendo apenas a manutenção com 
visitas ao médico e creio, em nome de Jesus que estou totalmente curado pelas mãos do Senhor! 



	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Ailton da Silva 
Líder em Fort Myers 
 
A Paz do Senhor meus irmãos! 
 
Na obra do Senhor em Fort Myers segue adiante e triunfante! 
A congregação do Ministério do Belém na cidade de Fort Myers, no estado da 
Flórida, completou recentemente 20 anos de existência. Este trabalho, que 
estamos liderando, em conjunto com minha esposa, Irmã Flávia de Souza e meu 
filho Israel, segue proclamando a Salvação através do Nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. Os trabalhos realizados na igreja do Senhor, prosseguem alicerçados 
nos ensinamentos dos princípios biblicos. O nosso Bom Deus continua dando o 
mesmo crescimento Espiritual e acrescentando aqueles que hão de se salvar 
conforme está escrito em sua Santa Palavra. Temos a cada dia experimentado da 
parte de Nosso Senhor cultos abençoados com a doce e maravilhosa presença do 

Espírito Santo. 
Agradecemos ao nosso 
líder, Pastor Joel Freire 
Costa e toda sua equipe de 
auxiliares na Obra do 
Senhor, pelo apoio e 
oportunidade que tem nos 
dado para servir ao nosso 

Deus. Pedimos que 
os irmãos orem por 
todos nós, para que a 
obra do Senhor, seja 
fortalecida nesta 
cidade. 

TESTEMUNHO: UMA TRANSFORMAÇÃO DE VIDA! 
 
Ademar  Furtado, Cristine e seu filho Otávio, de apenas 6 anos, vieram do Brasil,  do Mato Grosso, no ano de 2017. 
Sem conhecerem o Senhor Jesus, vindos de famílias com um poder aquisitivo razoável e tendo uma vida muito 
estável no Brasil, não conseguiam encontrar a verdadeira felicidade, mesmo com a profissão bem sucedida que 
tinham e com toda a sua estabilidade. Diante a muitos problemas e perseguições políticas  encontravam-se exaustos 
da vida que levavam. Porém, um dia foram convidados a participar de um de nossos cultos dominicais, e no terceiro 
culto em que estavam presentes, entregaram as suas vidas a Jesus. Foram discipulados e desceram as águas 
batismais naquele mesmo ano. Ademar foi batizado com o Espírito Santo e em sua caminhada o Senhor nos revelou 
seu chamado para a obra, sendo assim ele foi separado para o diaconato. Hoje ele está à frente do departamento 
dos diáconos e executando um bonito trabalho.  Sua esposa tem um coração voltado para a necessidade do próximo. 
Sempre bem disposta, ama ajudar na área social, e assim o Senhor a tem usado para falar de seu amor aos que tem 
tido acesso. Temos visto nesta  família uma devoção ao Senhor e uma transformação de vida. Sempre são um dos 
primeiros a chegarem e com muita disposição colaboram  em tudo na casa do Senhor, com alegria no coração.  

TESTEMUNHO: ROMPENDO EM FÉ 
	
O jovem William Teixeira, 
natural do Rio Grande do 
Sul, chegou na cidade de 
Fort Myers no ano de 
2017 e foi convidado a 
participar de um de 
nossos cultos. Logo nos 
primeiros dias, em que ele 

começou a estar conosco, decidiu aceitar a 
Jesus como Senhor e Salvador de sua vida! 
O crescimento espiritual do irmão William foi 
notório logo no princípio do discipulado. E no 
mesmo ano desceu as águas batismais. Em 
um dos nossos cultos Jesus o batizou com o 
Espírito Santo e um tempo depois  lhe 
abençoou com uma jovem muito querida de 
nossa congregação e hoje eles encontram-se 
casados há cerca de 1 ano. William, 
juntamente com sua esposa Karolyne está à 
frente do trabalho dos adolescentes 
ensinando tudo o que tem aprendido na casa 
do Senhor. Este mesmo grupo tem crescido e 
é lindo.  É muito bom vê-los fiéis na escola 
bíblica dominical, reuniões de estudo bíblico e 
nos cultos de louvor e adoração, onde 
participam louvando e exaltando o Santo 
Nome do Senhor. 

20° ANIVERSÁRIO DE NOSSA CONGREGAÇÃO EM FORT MYERS 


