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"...e a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é
de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o
Deus de paz será convosco..."
(in Bíblia Sagrada)
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EDITORIAL
A BR IL,

PR O JE TO S M IL!

Já com o manifesto início da primavera, que muitas vezes
significa o recomeçar e o renascer da vida, entramos com
Fé e Esperança neste novo mês de Abril. Um mês de
‘projetos mil’. Um mês em que celebramos a Páscoa e
Honramos o nosso Senhor e Salvador.
Quero recordar a todos que o nosso projeto infantil (GPES)
já retornou ao trabalho e por isso quero exortar a todos a
trazerem os vossos filhos, netos e sobrinhos para que
possam aprender a Palavra de Deus, ao nível deles.
No próximo dia 16 de Abril (Domingo, 10h - dia de
Páscoa), teremos a nossa festa em Honra à ressurreição do
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Louvor e
Adoração, declamação de poemas, apresentação de textos,
uma mensagem especial com o título ‘Sabes, ou ouviste
dizer?’, Santa Ceia e Consagrações de novos diáconos e
presbíteros. Exorto todos a estarem presentes para Honrar
Jesus, neste dia tão especial.
Mas as novidades não se prendem só com isto... Vamos
oficializar mais um Grupo Familiar em Pinhal Novo, em
casa da Pst.ª Fátima Silvério. A Inauguração será No final do
mês e na próxima revista, apresentaremos a reportagem
deste dia. Assim, alcançamos um maior território a Satanás,
com 9 Grupos Familiares a complementarem o trabalho
deste Ministério, que é de todos nós.
E assim podemos afirmar que o Senhor nos tem agraciado
com a Sua Presença, e nos tem abençoado com
crescimento, devagar e sustentado, de acordo com a Sua
perfeita Vontade. Deixo esta lembrança: “...Louvando a
Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles
que se haviam de salvar...” (Atos 2:47)
Amo-vos!
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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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A APROVAÇÃO DO SENHOR!
Eu não conhecia a Bíblia. Não acreditava num Deus com tanto amor por nós. Por muitos anos só
acreditei num ser ou algo muito poderoso que controlava tudo e por isso, o modo como recebi
Jesus foi diferente do habitual... Aceitei Jesus, em casa através da Internet. A partir desse
momento, Deus começou a revelar-se em mim e comecei a ter experiências que mudaram a
minha vida. A minha família já frequentava a igreja e insistia que eu também deveria. Mas a
minha desconfiança e medo em relação às ‘igrejas’ fazia-me rejeitar essa hipótese. Mas cerca de
3 meses depois de ter Jesus na minha vida senti que faltava-me algo, o meu coração dizia que
devia ir à igreja. E não sabendo mais o que fazer, numa oração, pedi a Deus que me dissesse de
alguma forma se a igreja que a minha família frequenta (Ministérios João Viegas), seria de
confiança e se não seria uma desilusão... Um dia acordei com uma imagem na minha cabeça: um
fundo preto e escrito ‘ROMANOS 1:6’ em letras desfocadas e bem pequenas. Não sabia o que
significava mas incomodava-me não saber, por isso comentei com a minha mãe que logo mostrou
que era um versículo bíblico: "...Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus
Cristo..." Arrepiada, percebi que era Deus que me chamava e que aprovava a minha ida para os
Ministérios João Viegas. O que quero que retenham deste testemunho é que não devemos
decidir nada sem primeiro consultar a Deus. Ele é o nosso melhor conselheiro.

(Uma irmã da nossa Igreja)

IGREJA SEDE
Morada

Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha
1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa)
Telef one
(+351) 966 711 188/ (+351) 215 806 436
Transportes: Metro Lisboa — Linha Azul (Estação Pontinha —500m Igreja)
Carris — 724, 726, 729, 747, 768
R. Lisboa — 203, 205, 206, 210, 222, 223, 224, 227, 228, 231, 236
Lisboa Transportes — 143, 168, 181
Website
www.ministeriosjoaoviegas.org
E-mail
pastor@ministeriosjoaoviegas.org
F ac ebook
https://www.facebook.com/ministeriosjv
Y outube
http://www.youtube.com/user/minjoaoviegas
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MORADAS DE GRUPOS FAMILIARES
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REPORTAGEM
NOVO GRUPO FAMILIAR: MONTE DA

5

CAPARICA

Foi no passado dia 18 de Março de 2017 que fomos oficializar o Grupo Familiar do Monte da
Caparica (Fonte Santa), cuja Líder é a ir. Nádia Leitão! Foi um tempo tremendo e
maravilhoso na Presença de Deus. Desde já agradecemos a toda a família da Nádia e a todos
os irmãos do Grupo Familiar a forma tão carinhosa e abençoada como nos receberam!
Acreditamos que foi lançada uma semente forte e duradoura para crescimento da obra de
Deus e só sabemos que a vontade de Deus está a ser feita naquela zona também!
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LIBERDADE TOTAL EM DEUS

Em momentos de aflição, jugo, maus-tratos e dificuldades,
temos por hábito perguntarmo-nos onde anda o nosso Deus. A
Palavra é muito clara, no que toca a este assunto: Ele nunca
nos abandona!
“...Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como
fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te
desampararei...” (Josué 1:5)
Por vezes Deus permite que certas circunstâncias surjam na nossa vida, para ver se somos
assim tão honestos e sinceros, quanto falamos. Por isso, vem à nossa vida a dificuldade, a
circunstância adversa, a tempestade, o jugo e a opressão. Mas não é por castigo. Deus
conhece bem a lei do ‘semear para colher’ e por isso Ele não precisa de castigar ninguém.
E para além disso, Ele é amor. Nem a adversidade é para sempre! A circunstância adversa, o
jugo, a opressão e a dificuldade, vem para nos melhorar, aperfeiçoar, limpar das impurezas
(como um fogo), ou seja, para o nosso bem, mas sempre por um tempo... (Romanos 8:28)
E Deus promete que nos ajudará a passar por esse período, que costumamos apelidar de
Deserto. Ele protege-nos, defende-nos, ajuda-nos, livra-nos e só nos tenta até onde
conseguimos aguentar. (Salmo 34:17 a 19) (I Coríntios 10:13)
E nesse período temos algo a fazer: Aprender, Orar e humilharmo-nos diante de Deus.
NO DESERTO: APRENDER!
No deserto não há nada. Há areia, pedras, répteis e um sol abrasador de dia e um frio
enregelador de noite. Não há conforto, não há excessos, não há roupas caras, não há carros
topo de gama, não há fartura, nem variedade. Mas há algo de muito mais valioso: o renascer
da nossa alma e do nosso espírito. Se estava corrompido, fica são. Se estava cauterizado, fica
sarado. Se estava ferido, fica como novo. Se estava orgulhoso e vaidoso, torna-se humilde.
Se estava longe de Deus, certamente aproximar-se-á d’Ele.
No deserto não há interferências entre nós e Deus. Podemos chegar bem perto d’Ele. E é
nessa fase que temos de aprender. Aprender com Deus, com a Palavra, com os nosso erros,
com os erros dos outros. Aprender a chegar perto de Deus, a depender d’Ele, a não saber
viver sem Ele. Aprender a amar os outros, a viver a fazer bem aos outros e a saber perdoar.
Aprender, aprender, aprender. Mas acima de tudo, aprender algo, que é só para si e para
mais ninguém.“...Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e
leve...” (Mateus 11:28 a 30)
NO DESERTO: ORAR!
Como podermos aproximarmo-nos de Deus e receber d’Ele o carimbo de mudança e de
transformação, se não tivermos comunhão com Ele? Comunhão íntima! Como poderá
aprender a ouvir a voz de Deus, se não for em oração? E como aprenderá de Deus, se não
houver intimidade com Ele? E como haverá intimidade com Deus, se não O conhecer?
Dedique-se à oração. Mas não faça orações repetitivas, repetições vãs. Não faça orações, só
porque lhe ensinaram que eram importantes. E até podem ser, como a oração do ‘Pai
Nosso’, mas certamente perderá valor e força, se você a fizer mecanicamente. Não surtirá
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efeito! Procure-O! Busque-O! Deseje-O! Clame por Ele! Chore por Ele! Anseie por Ele! E só
assim, você poderá crescer neste segundo passo. (Jeremias 33:2 e 3) (Joel 2:12 e 13)
NO DESERTO: HUMILHARMO-NOS!
No deserto, é lugar para humilharmo-nos, mas não diante de homens. É lugar para pedir
perdão, para perdoar, para libertar mágoas, para arrancar raízes de amargura, para
ultrapassar ressentimentos. Mas não é lugar para sermos humilhados e maltratados por
nenhum homem, mesmo que este se intitule como ‘homem de Deus’ ou autoridade.
Autoridade não é para humilhar, nem tornar os que nos rodeiam de subservientes.
Autoridade é para trazer organização e compostura ao Reino de Deus, mas de forma a não
pisar ninguém, nem ‘deitar ninguém fora’, nem fazê-los descambar para os caminhos do
inferno.
Hoje em dia, em algumas Igrejas, existe o hábito de tratar as autoridades como infalíveis,
inantingíveis, perfeitas. Mas só há um assim: JESUS! Nenhum homem, em autoridade ou
não, é perfeito. Todos somos humanos e temos falhas. Por isso, a autoridade é muita
responsabilidade. Quando nos humilhamos aos homens, perdemos a dignidade, perdemos o
sabor da vida, ficamos presos por salários, por títulos, ficamos acorrentados a mentiras e
esquemas, a ameaças de maldições e a ameaças de acções em tribunal e polícia.
Mas quando nos humilhamos perante Deus, então somos verdadeiramente LIVRES! Porque
Ele não nos amaldiçoa, nem nos chama de ‘rebeldes’, nem ‘lobos’, nem ‘cães’, nem
‘adúlteros’, nem pouco mais ou menos! Quando nos decidimos a amar a Deus e a servi-Lo
numa Igreja livre (sem preconceitos, sem obrigações, sem exigir pagamento de uma quota
para as pessoas poderem servir a Deus livremente, sem obrigar as pessoas a andar afastadas
das famílias, casamentos e filhos para estar na Igreja a fazer número, ou a entregar todo o
dinheiro que tem para satisfação de alguns líderes), a ter comunhão verdadeira com Deus e
a ler a Palavra de Deus, então a nossa vida muda radicalmente e alcançamos a misericórdia
de Deus, a Graça de Deus, a benevolência de Deus e todas as bençãos e promessas que Ele
criou para nós! Aleluia!
Então, exorto todos os que lêm este texto que estão fartos de serem maltratados,
humilhados e vexados, apenas porque amam a Deus, a procurarem a verdade nas vossas
vidas e procurarem a voz de Deus nas vossas almas. Certamente Ele quererá que façam algo,
conforme foi comigo. Eu também saí de uma instituição religiosa assim, que caminha a
passos largos para a auto-destruição e posso garantir que nunca fui tão abençoado por Deus.
Ele promete devolver-nos tudo o que o homem nos possa ter tirado! (I Pedro 5:6 e 7) (Joel
2:25 e 26)
Não tema as maldições, nem as profecias (falsas), nem os ‘recados de Deus’ que nunca
acontecem, nem nunca se tornam reais. Não se amedronte perante ameaças de tribunal ou
de polícia, ou de contratos inválidos, com identidades não reconhecidas pela lei, pois quem o
faz é quem tem maior medo deles. Não receie que algo de mal lhe possa acontecer, ou à sua
família, porque Deus é bem claro com relação a isso. Mude!
Seja corajoso! Seja ousado! Seja determinado! Deseje mais para si e para a sua família! Salve
a sua alma e a sua vida! Alcance LIBERDADE TOTAL EM DEUS!!!
“...Contra Jacó, pois, não há encantamento...” (Números 23:23)
Deus abençoe!
Pst. João Viegas

8
20

ACONSELHAMENTO PASTORAL
ATITUDES - CINCO PASSOS PARA O SUCESSO

O autor norte-americano, Todd Reed, considerado um perito sobre relações interpessoais no
casamento, publicou recentemente um artigo sobre cinco frases que, segundo ele, garantem
uma relação de sucesso: ‘Nós podemos fazer isso juntos’, ‘Sou todo ouvidos’, ‘Estou derretido
por ti’, ‘Oh! Obrigado!’ e ‘Força, vai em frente’. O que é interessante é que Reed, chama a
atenção para certas atitudes, mas não inventa nada de novo para o verdadeiro cristão,
porque este, desde há muito sabe que tudo isto está contido na Biblía!
‘Nós podemos fazer isso juntos’. Segundo Reed, a chave é usar-se a palavra ‘nós’ em vez da
palavra ‘eu’, criando, dentro do casamento um sentimento de mútuo compromisso entre
marido e esposa. E isto nos lembra que logo em Génesis (1:28), Deus criou Adão e Eva e os
orientou para a união, abençoando-os e mandando serem férteis. Mas também no Novo
Testamento, em Mateus 19:6, Jesus nos fala da importância da união profunda entre o
homem e a mulher que decidem viver suas vidas juntos, criando uma nova realidade
familiar: "...Assim, eles já não são dois, mas uma só carne...". Ideia esta que Paulo também
defende: "...Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se
tornarão uma só carne...", na sua carta aos Efésios (5:31).
A segunda pista do autor, ‘Sou todo ouvidos’, significando, não que haja uma concordância
cega entre os conjugues, mas sim a disponibilidade para a atenção e o diálogo para com o
outro, alimentando-lhe a sua auto-estima, a sua capacidade de se sentir feliz dentro dessa
relação. E é isto precisamente de que fala Paulo, num dos capítulos mais conhecidos das
suas epístolas: I Coríntios 13.
Na terceira frase, ‘Estou derretido por ti’, o que nos é posto é a admiração mútua que deve
haver num casal, o respeito e a sua demonstração, porque, tal como é dito em Provérbios
12:4 e em Provérbios 18:22. Se no contexto do tempo em que Salomão escreveu os
Provérbios, o homem tinha uma preponderância sobre a mulher, recordemos então Paulo
quando fala no amor que os maridos devem ter pelas suas mulheres (Efésios 5:25, 28 e 29).
A quarta frase proposta por Reed, ‘Oh! Obrigado!’, não só nos fala da delicadeza e gratidão
que deve existir no casamento, mas sublinha essa gratidão. Não é só o agradecer, mas achar
fantástico que o outro tenha feito aquele gesto, mesmo pequeno que tenha sido: levar as
crianças à escola, limpar a loiça, etc. Paulo, em Colossenses 3:15, refere precisamente a
benção do casal ser agradecido entre os conjugues, enfim, a família ser agradecida entre os
seus membros.
Finalmente, a ultima frase recomendada: ‘Força! Vai em frente!’ aponta-nos para o caminho
do incentivo e da valorização dentro do casal. O oposto a sistematicamente desconsiderar as
ideias e iniciativas do outro. Claro que nem tudo deve ser aceite cegamente, pelo contrario,
cada ideia, iniciativa, deve ser discutida, analisada, até à luz do que Paulo afirma em I
Coríntios 6:12: “...Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém...". No entanto deve ser
mantido o entusiasmo na iniciativa da proposta: alicerça-se a união e alimenta-se a
felicidade. Porque, como se afirma em Provérbios 12:4 "...A mulher virtuosa é a coroa do seu
marido...", mas igualmente, o homem virtuoso é a coroa da sua mulher.

Deus abençoe!
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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
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A EPÍSTOLA DE TIAGO - SABEDORIA
O apóstolo Paulo, na carta a Tiago (Cap. 3:13 a 18), fala-nos da sabedoria, aliás tema que
com frequência é citado na Bíblia Sagrada.
A que o apóstolo refere não é a sabedoria dos homens, como de certo modo é apontado em
Provérbios, mas a sabedoria que nos advém de Deus, através de Seu Espírito.
Esta mesma sabedoria que leva Paulo a afirmar também: "...tudo posso, mas nem tudo me é
conveniente...” (I Coríntios 6:12). Porém, como nos chega a sabedoria de Deus?
Como podemos saber que esta sabedoria é de Deus e não um qualquer pensamento que de
momento nos pareça razoável e bom? "...Pelos frutos conhecereis a árvore..." (Mateus 7:16),
disse o próprio Jesus. Esta é como a "prova dos nove" dessa sabedoria.
E é ainda o próprio Jesus que nos dá as pistas para alcançarmos essa sabedoria radiante:
"...Só por mim vereis o Pai..." (João 14:6). Esta é a pista mais importante. E o que é ir a Deus
por Cristo? Como lá se chega?
O manual para este caminho é o próprio Sermão da Montanha (Mateus cap. 5 a 7), onde
todas todas as ajudas para este caminho estão condensadas. Uma apologia da humildade em
todas as suas formas.
Paulo, na citada carta a Tiago também sintetiza o ensinamento da mansidão (isto é da
humildade), da Paz, apontando que a sabedoria se mostra pelo bom trato e as boas obras
(Tiago 3:13).
Ser sábio nas palavras, mas também ser sábio nas obras significa o Homem renascido em
Jesus, completo no cumprimento da vontade de Deus. Não é fácil a mansidão proposta por
Jesus, porque, na verdade, esta mansidão implica ultrapassar a nossa essência primária e
mundana: a inveja, o egoísmo, a murmuração…
Ultrapassar a nossa essência primária é um exercício diário, constante, o principal combate a
ser levado a cabo dentro dos nossos corações. Um combate ao qual temos de ir protegidos
por uma armadura e armados com as armas do espírito (Efésios 6:10 a 18), instrumentos
estes que adquirimos com a leitura bíblica e a oração diária. Tão simples e tão complexo…
A sabedoria de Deus também se reflecte no nosso dia-a-dia, no nosso modo de encararmos o
mundo, não para o criticar, mas para o compreender e encontrar as melhores soluções aos
desafios que nos são impostos. Tudo está ligado e sendo fiéis a Deus, Deus é também fiel a
nós (Deuteronómio 7:9).
Deus vos abençoe!

João Falcão-Machado
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QUEBRANDO AS BARREIRAS!
PROCURAR A IDENTIDADE DE DEUS 1/2

Os jovens de hoje são inundados através da comunicação social com os ídolos da música,
filmes e séries com tanto impacto, que os fazem desejar ser como eles. O conceito de família
da ’sociedade’ presente é tão fútil que os jovens buscam exemplos em coisas virtuais,
efémeras e banais. Uns querem cantar como os famosos, ou dançar como eles, copiar os
gestos, estilos, maquilhagem, etc.. Transformam-se nuns ‘clones’. Pouco resta do seu
‘verdadeiro eu’! Perdem a identidade! Perdem a personalidade! Não sabem quem são!
Ficam frustrados e deprimidos!
O que hoje é uma certeza, amanhã já não é… O que hoje é um amor retumbante, amanhã já
é ódio ou insatisfação... O que hoje é muito, amanhã já não é nada... O que hoje satisfaz
amanhã já não é suficiente... O que hoje serve, amanhã já se põe de lado. Tudo neste mundo
que possa trazer, eventualmente alguma felicidade, é momentânea! Na verdade, nenhuma
pessoa pode dar constantemente felicidade a outra, porque não existe ninguém que seja
perfeito e que não seja suscetível de desiludir, ou ser desiludido, mais tarde ou mais cedo
(para não dizer constantemente).
De quem mais esperamos aprovação e valorização, nem sempre o conseguimos, ou em
alguns casos, nunca o conseguimos. Há uma eterna falta de gratidão e uma desvalorização
permanente... Então procura-se aprovação e propósito da vida em pessoas, conceitos,
ideologias, religiões, política, hobbies... Escapes! Muitas dessas pessoas, com quem se
desespera para ter aprovação, nem sempre são as melhores companhias (por vezes são
mesmo as piores), mas porque há a ideia de que em casa não são amados, procura-se amor
fora de casa.... Más notícias: Todas as pessoas vão desiludir! Todas! Sem exceção!
Por mais tortuoso que possa ter sido o nascimento de cada um, independentemente do
percurso de vida, Deus nos ama! Jesus nos ama! E nunca nos perde de vista! E podemos
perguntar: ‘Porquê é que permitiu tudo isto na minha vida?’. Se Deus interviesse na nossa
vida ou na vida dos outros sem permissão ou um pedido expresso, diríamos: ‘Somos
fantoches nas Suas mãos e Ele faz o que quer! É o destino! Já estava escrito! Não podemos
alterar!’ O destino somos nós que o construímos à medida que vamos fazendo decisões na
nossa vida! Deus decidiu não intervir na nossa vida, até que Ele seja convidado a fazê-lo! Ele
deu a todos o livre arbítrio.
Podemos fazer todas as coisas (I Coríntios 6:12), mas todas as nossas escolhas têm
consequências, e a Palavra de Deus nos adverte para essas consequências aconselhando o
melhor caminho. Também podemos dizer: ‘Deus e Jesus não existem, são crenças que as
pessoas fracas e medrosas inventam para se fortalecerem…’ E SE EXISTIR? E se a bíblia e
tudo que nela está for verdadeiro e funcional? Se acreditarmos e O seguirmos, ganhamos a
vida eterna (João 3:16), se não acreditarmos e não O seguirmos, perdemos tudo! Podemos
ter muitos hobbies ou empregos, fazer boas ações, voluntariado, que pode trazer alguma
realização pessoal! Podemos viver uma vida inteira em busca da felicidade e do amor
verdadeiro e recíproco! Podemos buscar em tudo e em todos! Mas o único que
verdadeiramente nos dá valor, preenche o vazio no nosso coração, dá um propósito e a
aprovação que (achamos) que precisamos, é Jesus!

...Continua!
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R EUNIÕES

DA I G RE JA :
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Domingos 1 0 h – Reunião da Palavra e do Poder de Deus
6 .ª F eiras 21 h – Reunião de Estudo Bíblico e Intercessão
Grupos Familiares – Casas dos Irmãos (Ver mapa, pág. 4)
EV AN GEL IZ AÇÃO – Em 2017 prosseguiremos com os Projetos
de Evangelização utilizando várias ferramentas e meios que
Deus nos tem dado (Grupos familiares, Revista, CD’s da Palavra de
Deus, livros, folhetos, Página de internet, Reuniões em direto e ao vivo
em vídeo) . Assim, uma considerável parte dos recursos financeiros

da Igreja estão a ser semeados em evangelização, tudo para
alcançarmos muitas famílias para Jesus! Queremos assim exortar
todos a evangelizar, a dar Jesus aos perdidos e a convidar
pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus a
frequentarem a Igreja, a servirem a Deus, para que mais
famílias possam viver a verdade, com Jesus nos seus corações!

O R AÇÃO E AÇÃO DE GR AÇAS – A Igreja só avança em
oração a Jesus! Por isso, não só temos o Memorial de Oração
(em que todos intercedemos em casa, todos os dias), como
também temos Intercessão nas reuniões de 6.ª Feira e também
tempos de oração e intercessão às 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs Feiras (às
10h) e 1 hora antes de cada reunião da Igreja, em que todos são
bem vindos para orar e interceder. Incentivamos todos a orar e
dar Graças a Deus por este Ministério, Igreja e Liderança!

AÇÃO SOCI AL – Este Ministério está a crescer e a funcionar
muito bem. Estamos a ajudar algumas famílias com alimentos,
bens e também com o ensino da Palavra de Deus para uma vida
melhor! Estamos a preparar novos projetos, com o intuito de
prosseguir a ajuda aos ’domésticos da Fé’ e alargar para os
necessitados da freguesia em que estamos. Afinal, Jesus curou
almas, mas também saciou a fome... Tencionamos continuar a
imitar Jesus! Semeie em nós, ajude a nossa Ação Social!

GR UPO S F AMI LI AR ES – É o Ministério
mais importante da Igreja, logo a seguir à
salvação de almas perdidas. É o principal veículo
para o crescimento da Igreja. O propósito é
levar a Palavra de Deus às famílias, à casa dos
irmãos. Assim, os Grupos Familiares
são reuniões onde se aprendem as bases da doutrina de Cristo e onde se pratica Atos 2:42,
num ambiente familiar e próximo de si. Têm uma linha similar com as reuniões da Igreja,
incluindo um tempo de perguntas e respostas e convívio entre os irmãos. Já temos Grupos
Familiares em vários locais e estamos a crescer...
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FALTA-TE ALGO!

“...E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta (…) vem, segueme...” (Marcos 10:21)
O Homem vive toda uma vida em busca de felicidade. A procura por satisfação,
preenchimento do vazio interior é incessante. Procura ser aceite e fazer parte de algo…
Nessa busca, encontra alguns relacionamentos ou ‘hobbies’, por vezes ocupações
profissionais, outras de cariz religioso que ‘mascaram’ temporariamente esse vazio, fazendo
acreditar que foi encontrada uma solução. Quando o ‘vazio’ permanece, procura outro
‘hobbie’, ou uma amizade, outra ocupação profissional, outros projetos… Mas apenas adia
algo que é inevitável e emergente: a necessidade por Deus! Não se iluda! Esse ‘vazio’, essa
busca, essa demanda por algo, apenas pode ser preenchida por Deus! Você pode dizer, ‘Eu
tenho a minha religião’ ou ‘Eu sigo Deus à minha maneira’, mas já se perguntou a si próprio,
porque é que essa maneira não funciona e tudo permanece na mesma interrogação,
dúvida? Quem acredita que existe um ‘poder superior’ e o tenta buscar, encontra muitos
caminhos que parecem chegar ao mesmo destino (a DEUS), mas sempre se esquece de uma
premissa nesta equação: Deus procura e deseja estar com o homem! Foi por isso que Deus
criou um (único) caminho para este encontro, em que o divino estabelece uma aliança com
o Homem e esse caminho é Jesus Cristo! (João 14:6) A prova deste desejo de Deus em estar
com o Homem é dada ao sacrificar o seu único filho, para demonstrar a ‘Loucura’ de Amor a
que Ele se dispôs, para nos alcançar, para estabelecer em nós o Seu papel de Criador e Pai!
(João 3:16) Mais ninguém pode tomar estes lugares: Jesus como caminho e mediador e nós
como alvo do Seu Grande Amor. (I Timóteo 2:5).
Muitos questionam a veracidade e inspiração da Bíblia, algo que usamos para nos
fundamentar, mas Deus na Sua infinita paciência respondeu: “…Saibam que nenhuma
profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na
vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo…" (II
Pedro 1:20 e 21) Outros acreditam que, por ajudar o próximo e serem boas pessoas,
obrigatoriamente são salvos, mas Deus diz que apenas através da fé e da Sua Graça somos
salvos e não através das boas obras, ou por sacrifícios! (Efésios 2:8 e 9) O Sacrifício já foi feito,
na Cruz do Calvário, por Jesus Cristo! Seja de que nacionalidade for, seja qual for a sua
crença/ religião, se quiser conhecer este Deus, caminhar com Ele, transformar a sua vida, ser
salvo(a) e viver a eternidade com Deus é necessário que se reconcilie com ele através de
Jesus, reconhecendo-O como Senhor e Salvador, reconhecendo que é pecador e que alinhe
a sua vida de acordo com a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Quero desafiá-lo(a) hoje a fazer
uma pequena oração, com sinceridade, sem medo, desprendido(a) de tudo! Não tem nada a
perder… Faça esta oração com todo o seu coração:
“...Deus, eu venho a Ti no Nome de Jesus. A Tua Palavra diz: “…O que vem a mim, de modo
nenhum o lançarei fora…” (João 6:37). Deus, eu creio no meu coração que Jesus é Senhor,
que morreu por mim na cruz do calvário para me salvar. Hoje reconheço que andava
perdido(a) e que sou um(a) pecador(a). Jesus, entrego-Te agora a minha vida e recebo-Te
como meu Senhor e Salvador. E agora peço-Te: ajuda-me, guia a minha vida, guia os meus
passos! Toca na minha vida! Obrigado Jesus, por me teres salvo agora mesmo, Amén!...”

*Leia a Bíblia, frequente a Igreja e fale (todos os dias) com Deus, em Oração!*

