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PALAVRA	DO	PASTOR	
 
A Paz do Senhor Jesus! 
 
Sim, é verdade! Já estamos no mês de novembro. Sei que uma grande parte está dizendo que o ano está 
demorando passar, talvez por conta das adversidades que estamos vivendo; outros, quem sabe na sua maioria, 
está dizendo que o tempo está passando rápido demais. Nem vejo as horas passarem! Será que isso tem a ver  
apenas com as nossas vidas corridas e o excesso de compromissos?  
A verdade, verdadeira mesmo, de tudo isso é que: A vinda de Jesus está próxima e tem muita gente que ainda 
não o conhece e nunca ouviu falar dEle. A “falta de tempo” tem levado muita gente a perder a sua salvação. 
Antes que você culpe alguém ou algo por isso, deixa eu te lembrar: A responsabilidade é minha! 
Aproveite que este mês estamos orando pela Espanha, pelo pastor Benedito André, nosso coordenador naquele 
país, e por todos os demais pastores em nossas congregações, e também, oremos pelas almas perdidas. Oremos 
para que Deus nos dê as estratégias para cada vez mais ganharmos almas para Cristo. Não canso de dizer aqui o 
quão feliz ficamos quando recebemos os relatórios sobre as vidas salvas, resgatadas e os milagres que Deus tem 
feito em nossos trabalhos missionários. Mas confesso que, por outro lado, ficamos tristes sim, quando 
recebemos notícias de campos que anseiam e nos pedem por um trabalho missionário em sua cidade onde as 
almas estão carentes da palavra do Senhor, mas não podemos atender, pelo menos por enquanto. Dói no mais 
profundo da alma! Mesmo sabendo que os nossos trabalhos estão crescendo em todos os campos onde nos 
propusemos a enfrentar os desafios para levar o evangelho do Senhor, e Ele, na sua infinita misericórdia, tem 
nos suportado e dado o sustento necessário para seguir adiante. Não desistimos nunca! 
Falamos no início sobre o mês de novembro. Mais um ano que está chegando ao fim. Talvez você já esteja 
fazendo seus planos para o próximo ano - nada de errado nisso - desde que, claro, você não tenha desistido 
deste ano. Aproveite estas semanas que ainda lhe restam de 2021, priorize a Salvação de Almas. Plante ainda 
este ano sementes que darão frutos para a eternidade. O tempo que Deus lhe deu é precioso, então aproveite! 

Não como o mundo prega, em dar vazão aos seus desejos pessoais, mas aproveite 
para valorizar a oportunidade que você recebeu de poder fazer a escolha certa: 
andar prudentemente, na discipilina da palavra e na vontade de Deus. Eu te 
desafio a vir conosco nesta empreitada missionária. Vamos estar juntos orando, 
jejuando e contribuindo neste propósito de ganhar mais almas para Jesus, ainda 
este ano. A missão está no coração de Deus sim, e com certeza, no seu também. 
Que possamos soltar as cordas deste barco ancorado, tomar os remos da missão 
nas mãos e navegar com fé em Jesus. Ele está no comando de tudo! 
 
Ele se importa com você! 
 
Pastor	Joel	Freire	Costa	
Senior	Pastor	
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Pr. Benedito André 
Coordenador na Espanha 
 
A Paz do Senhor para todos! 
 
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao nosso pastor Joel Freire Costa, 
aos companheiros e pastores, que juntos, em suas igrejas, neste mês de 
novembro, estarão orando em favor da Espanha.  Estamos muito felizes em 
receber orações intercessórias de todos nossos queridos irmãos.  
Quero informar aos nossos irmãos que a obra aqui na Espanha continua 
avante. Deus tem dado vitória em todas as nossas congregações.  
O pastor Orlando Vigato, ajudado pela sua esposa, irmã Rita, dirige os 

trabalhos em Girona e também em Figueres, onde Deus tem abençoado os seus filhos, pelos esforços e 
pelos trabalhos que eles tem realizado ali. Na cidade de Barcelona não tem sido diferente. Deus tem 
abençoado e é grande o crescimento que Ele tem dado àquela igreja. O pastor Edson, junto a irmã Sara 
e os demais obreiros estão lutando e colhendo frutos do trabalhdo que estão realizando em Barcelona. 
Na cidade de Almeria está o pastor Adilson Lima 
e a sua esposa, irmã Débora. Eles também tem 
lutado muito e Deus tem dado consolidação ao 
trabalho. A obra está uma benção! Aqui na cidade 
de Madri, onde estamos, eu e minha esposa irmã 
Martina, Deus tem abençoado muito também. 
Várias pessoas tem chegado em nossa 
congregação e a obra do Senhor tem crescido. 
Temos aproveitado as portas que o Senhor tem 
aberto, caminhando por elas e recebendo as 
graças de Deus. Na cidade de Ocaña, que fica a 
60 quilômetros de Madri, estão os nossos 
missionários, presbítero Alisson Marinho, sua esposa Jane e suas duas filhinhas. Naquela cidade Deus 
tem operado de forma brilhante e a igreja vem crescendo a cada dia. Um novo trabalho missionário vem 
sendo realizado na cidade de Valdemoro, perto de Madrid, onde aos sábados, temos realizado um 
trabalho com nosso diácono Edmar. Esperamos, em breve, com a benção do Senhor abrir nesta cidade, 
mais uma congregação. Outro trabalho que estamos desenvolvendo é na cidade de Castellón de la 
Plana, cerca de Valencia, onde estamos atendendo algumas famílias e esperamos também abrir ali uma 
congregação. Todas estas bençãos nós estamos compartilhando com os irmãos neste mês de oração 
em favor da Espanha para que possam se alegrar conosco. Os desafios são grandes, mas Deus está 
sempre conosco nesta missão. Um grande abraço a todos e obrigado por vossas orações! 

MÊS ESPECIAL DE ORAÇÃO PELO TRABALHO MISSIONÁRIO NA ESPANHA 
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BARCELONA: O nosso dirigente em Barcelona é o pastor Edson 
de Oliveira, coadjuvado pela sua esposa, Irmã Sara Oliveira e seus 
filhos. O pastor Edson nos relata que, no último mês de março, foi 
realizada uma festa com o grupo de Mulheres de Fé. No mês de 
agosto passado, o batismo nas águas com a presença do nosso 
coordenador na Espanha, pastor Benedito André. Nesta ocasião 13 
irmãos desceram às águas batismais. Em outubro, tiveram a festa 
com grupo de jovens. Confira estes momentos nas fotos abaixo. 

ALMERIA: O pastor José Adilson Lima e sua esposa Débora Lima estão na 
liderança dos trabalhos em Almeria. A seguir, o pastor Adilson nos diz um 
pouco sobre este trabalho: “Almeria se encontra ao sudeste da Espanha. 
Fazemos fronteira com Marrocos, Argélia e Líbia. A igreja é constituida de 
várias nacionalidades e os cultos são ministrados em espanhol. Deus tem nos 
sustentado firmes na fé. Estamos já com portas abertas e realizando cultos 
presenciais. Temos Famílias Cristãs nas cidades vizinhas de Roquetas del Mar 
e El Egidio. Deus tem operado muitos milagres sobrenaturais em nossos cultos 
e o Espírito Santo continua salvando e preparando a sua igreja para a vinda de 
Jesus, dando-nos crescimento e amadurecimento espiritual.” 

OS GRANDES DESAFIOS DA ESPANH A SÃO VENCIDOS PELA PALAVRA DO SENHO R 



	

 

GIRONA: A igreja em Girona é dirigida pelo pastor Orlando Vigato ajudado por 
sua esposa, irmã Rita da Silva. Em fevereiro de 2022, estará completando três 
anos que nossa igreja mudou-se para um novo local. Embora o prédio seja 
alugado, ainda, Deus tem nos surpreendido com suas promessas. Nas 
informações que recebemos, o pastor Orlando nos diz: “Tivemos o privilégio de 
receber em nossa igreja o coordenador, pastor Benedito André, o qual pode ver 
como a obra cresceu. Já levantamos um coral de Mulheres de Fé, onde Deus 
tem usado as irmãs grandemente. Deus tem salvado, curado e 
batizado com o Espírito Santo.” O pastor Orlando nos conta ainda 
um lindo testemunho: “Nossa irmã Damicela (foto ao lado),  que 
desde o mês de março vinha se sentindo mal e desmaiando no 

trabalho, foi diagnosticada com uma solitária no cérebro. Ela ficou 30 dias internada e toda 
a igreja fez uma campanha de jejum e oração e Deus fez um milagre. Ela foi totalmente 
curada e hoje já está trabalhando e muito feliz! No último mês de setembro a irmã 
Damiceia foi batizada e está ajudando na obra para glória do Senhor.” Enfatizou. 

 
FIGUERES: Na cidade de 
Figueres, que também é 
liderada pelo pastor Orlando 
Vigato, houve o batismo de três 
irmãos, no último mês de 
setembro. Foram duas irmãs, e 
também o filho de uma delas,se 
converteu na igreja de Figueres. 

Segundo o pastor Orlando “o Senhor tem se levantado a cada dia e apesar das lutas que passamos em 
2020, Deus tem nos abençoado grandemente, salvando, curando e trazendo de volta muitos irmãos que 
haviam saído da igreja. Os cultos tem sido uma benção e estamos ministrando ensinos e preparando 
jovens e adolescentes para a obra do Senhor. E Ele tem sido fiel!” Finalizou. 

MILAGRE EM GIRONA E BATISMO EM FIGUERES, REGIÃO DA CATALUNHA  

 
 
A cidade de Ocaña que fica na área central da Espanha e cuja população 
chega a pouco mais de 12 mil, tem sido uma grata surpresa em nosso campo 
missionário. A vontade de 
Deus tem operado naquele 
lugar e vidas tem sido 
alcançadas e restauradas 
para Cristo. O presbítero 
Alisson Marinho é o nosso 
líder em Ocaña, com sua 

esposa, irmã Jane Marinho e suas duas lindas filhinhas.  

OCAÑA NO CENTRO DA ESPANHA E DA VONTADE DE DEUS 



	

	

Pr. Sandro Machado  
Lider em Medford, Ma 
 
Com o inverno batendo às portas, a região de Boston está se preparando para 
enfrentar mais uma estação fria. Mas o Espírito Santo tem aquecido nossos 
corações com Sua maravilhosa presença nos cultos das igrejas na Nova 
Inglaterra. Estamos convencidos de que o Senhor fará maravilhas em nosso 
meio e que o nome de Jesus será glorificado junto aos brasileiros que aqui 
vivem. Cremos que a mão poderosa de Deus está sobre esta região do país 
para salvar, curar e batizar no Espírito Santo.  
Estamos dando continuidade na obra que outros 
pastores começaram em Medford e região, e certamente 
o crescimento virá se estivermos conscientes de nossa 

responsabilidade na grande comissão dada pelo Senhor Jesus, de irmos e 
fazermos discípulos de todas as nações. Somos os trabalhadores da última hora, 
não podemos ficar esperando que outra geração venha para fazer o trabalho que 
é nosso. Jesus está voltando e com Ele está o galardão de cada um de nós.  

MEDFORD:  
Pr. Marcos Carvalho 
Lider Worcester, Ma 
 
WORCESTER: A Paz do Senhor! Aqui na cidade de Worcester, Estado de 
Massachusetts, temos visto as mãos do Senhor dando crescimento, curando, 
salvando, libertando do pecado e batizando no Espírito Santo. Para a glória de 
Deus tivemos seis irmãos passando pelas águas batismais no mês de março 
e agora temos mais dez irmãos fazendo o discipulado. Este ano tivemos 
quinze irmãos batizados no Espírito Santo. O grupo infantil tem crescido e 
podemos vê-los felizes e aprendendo a palavra de Deus. O nosso grupo 
juvenil tem trabalhado muito e colhido os frutos para a glória de Deus. Temos 
também o grupo das Mulheres de Fé junto a toda igreja, louvando ao Senhor. 

Nosso Jesus tem feito e certamente continuará fazendo maravilhas no meio da sua igreja. Deus é Fiel! 

A MÃO DO SENHOR ESTÁ SOBRE A REGIÃO DA NOVA INGLATERRA 

Pr.	Marcos	e	Irmã	Viviane		

Pr.	Sandro	e	Ir.	Roselene	



	

 
Pr. Francisco Castro 
Líder Framingham, Ma 
 
FRAMINGHAM:  Assumimos a congregação de Framingham, no estado de 
Massachusets no dia 18 de julho. Desde então vimos a mão poderosa do 
Senhor Jesus Cristo operar neste trabalho. Foram 34 dias de jejum e oração e 
Deus tem operado muitos milagre neste lugar. No início tínhamos apenas dois 
congregados e para honra e glória do Senhor estamos atualmente com doze. 
No último culto, realizado no dia 4 de setembro, no estacionamento da igreja – 
um culto ao ar livre - tivemos duas conversões e duas reconciliações. Pedimos 

que orem por nós e pelo trabalho missionário na cidade de Framingham para que 
Deus continue operando poderosamente em nosso meio. Deus abençoe a todos! 

 
Pr. Juber Carlos dos Reis 
Líder Hyannis, Ma 
 
HYANNIS:  A Paz do Senhor para todos! Gostaria de 
compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Jesus tem 
feito em nossa congregação aqui na cidade de 
Hyannis, Massachusetts. Recentemente tivemos um 
testemunho muito lindo, uma verdadeira providência 
divina. Uma jovem americana, casada com um 
brasileiro (foto ao lado), que estava frequentando nossa 
igreja, aceitou a Jesus como seu Salvador e logo em 
seguida decidiu se batizar. Depois de algum tempo, o 
esposo dela, brasileiro, vendo o testemunho da esposa, 
decidiu também aceitar a Jesus Cristo. Glória a Deus! 
É muito lindo ver como Deus trabalha nas vidas das 

pessoas. Transformou a vida de uma americana para ganhar a vida de um brasileiro. 
Somente o nosso Senhor Jesus Cristo para fazer esta obra tão exuberante! 

Pr.	Juber	e	Irmã	Keidman	

MASSACHUSET TS: “É MUITO LINDO VER COMO DEUS TRABALHA NAS VIDAS DAS PESSOAS!” 



	

	
	
	
 

 
Pb. Marcelo Najah Fakhouri 
 
A Paz do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus! 
 
Chegamos em nossa sétima e última parte do estudo “A Verdade dentro da 
Verdade”.  Embora tenhamos apresentado aqui em capítulos, ou fragmentada, esta 
narrativa de nosso estudo não se divide em seu contexto original. Mesmo assim, 
esperamos que todos tenham tido a possibilidade de ler todo o conteúdo 
apresentado e, acima de tudo, que tenham entendido a mensagem. Melhor ainda, 

que tenham gostado! A defesa de nossa fé no Senhor Jesus Cristo, em qualquer circunstância, é 
primordial para que continuemos à apresentar o plano de salvação, aos muçulmanos e a todos aqueles 
que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador.  
Bem, como já aprendemos, Jesus estava assumindo todo o pecado da humanidade e provando de uma 
coisa que Ele nunca havia conhecido desde a eternidade: Estar longe do Pai, assim como qualquer 
pecador que está no pecado.  
Esta foi, alias, a maior dor que Ele experimentou ali na cruz. Agora Ele estava sozinho, abandonado pelo 
seu Pai até sua morte. Deixando de receber a atenção e as instruções do Pai. Isto nos prova que, 
durante toda sua vida Ele estava em constante contato, conversação e comunhão com o Pai, fazendo 
sempre o que o Pai lhe ensinava, ou seja, em tudo havia a orientação e conduta de Deus, Pai e Espírito 
Santo na construção e finalização de seu plano (ponte) de Salvação para a humanidade. O próprio Jesus 
já havia dito isto: 
JOÃO 5:19-20 – “Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por 
si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai; porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz 
igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe todas as coisas que faz; e Ele lhe mostrará maiores 
obras do que estas, para que vos maravilheis.” 
Diante de tudo isto até aqui exposto, espero que consigam entender que não tem como negar o 
nascimento de Cristo na manjedoura, nem sua morte na cruz e nem tão pouco, ainda, sua ressurreição. 
Pois foi para isto que Ele veio ao mundo - cumprir com exatidão o perfeito plano de salvação de Deus 
para nós. E ainda, a Bíblia nos afirma, que aos filhos de Deus, tudo já estava confirmado e até 
consumado. Porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a criação do mundo. 
APOCALIPSE: 3:18 –  “…no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.” 
I PEDRO: 1:18-21 – “Sabendo que não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados 
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue 
de Cristo, como de um  cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, já dantes foi  conhecido 
ainda antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por causa de vós, que por 
ele credes em Deus, o qual o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança 
estivessem em Deus.“ 
Gostaríamos ainda de ressaltar que, a Bíblia traz muitas afirmações sem tentar explicá-las. Cabe ao fiel e 
leitor da palavra crer, somente crer. Lembrem-se: a salvação é pela fé. Muitas outras coisas a respeito de 
nosso Senhor Jesus poderiam ser ditas, mas nossa intenção aqui foi dar apenas alguns exemplos da 
profundidade da sabedoria de Deus nosso Pai e, do seu tão grande amor para com a humanidade. Deus, 
Pai e o Espírito Santo sempre estiveram conduzindo tudo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Assim, “como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande Salvação?” (Hebreus 2:3) 
 
A Ele toda Honra e toda glória! 
 
Fontes: Meu Senhor Deus, minha maior fonte de inspiração. Jewish Preachers from the Bible College of 
Israel (One for Israel). American Preachers of Theological Seminaries. Bíblia NVI e Bíblia de Estudo 
Pentecostal Arc (CPAD). 

A VERDADE DENTRO DA VERDADE 
PARTE VII - FINAL Toda Tribo | Toda Nação 


