
Revista dos Ministérios João Viegas 

Versículos para meditar… 

I S A Í A S  1 1 : 1  A  3  
“…Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das 

suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele 

o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de enten-

dimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito 

de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á 

no temor do Senhor; e não julgará segundo a vista dos 

seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus 

ouvidos…” 

 (in Bíblia Sagrada) 

“FALTA-TE 

ALGO!” 

PALAVRA DE SALVAÇÃO 

“…E ser-me-eis 

testemunhas, tanto em 

Jerusalém como em toda a 

Judeia e Samaria, e até 

aos confins da terra…” 

(Atos 1:8) 

TESTEMUNHOS 
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EDITORIAL 
O  Q U E  F A R E M O S  ( M A I S )  N E S T E  A N O  D E  2 0 1 5 ?  

Pela Graça de Deus, estamos no 7.º ano dos Ministérios 
João Viegas e podemos dizer abertamente: EBENÉZER! Até 
aqui nos ajudou o Senhor! A Igreja vai crescendo, vamos 
tendo salvações, abrindo Grupos Familiares, fazendo 
campanhas de evangelização, operando nos dons do 
Espírito Santo e espalhando por esse Portugal e arredores, 
o perfume de Jesus, que em nós habita! 
Cada vez mais as reuniões ao vivo têm mais importância, 
não por causa dos que connosco congregam, mas por 
causa dos que estando longe não o podem fazer! Nesta 
altura, temos pessoas de vários pontos na Europa a 
seguirem a Palavra de Deus pregada nesta Casa! Isto não 
contando com as Igrejas de Moçambique e da índia que se 
juntaram a nós, nem com aqueles que só ‘nos espreitam’!
Então... O que faremos (mais) neste ano de 2015? O que 
estamos dispostos a fazer? O que nos impele o coração? 
Neste ano queremos ter o dobro das salvações do ano 
passado! Queremos duplicar o número de membros e 
colaboradores dos Ministérios João Viegas! Queremos abrir 
o dobro dos Grupos Familiares! Queremos ter o dobro dos 
ba smos nas águas! Queremos arrancar defini vamente 
com o projeto GPES (Bebés e crianças) e com o Ministério 
Jovem (Adolescentes e jovens)! Queremos alargar a tenda 
e alargar instalações! E com a sua ajuda, apoio e oração, 
vamos conseguir, em Nome de Jesus! 
Quero incen var a todos a manterem a vossa fidelidade, o 
vosso apoio, o vosso amor à Casa de Deus, a colocarem o 
vosso talento ao serviço de Deus e a deixarem-se encher 
pelo Espírito cria vo de Deus, para juntos fazermos coisas 
ainda mais extraordinárias! Amo-vos! 
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T E S T E M U N H O  D A  C H A M A D A !  
 

Há semanas, nha a minha vida organizada para estar uns dias fora de Lisboa, o que 
implicaria não vir num determinado domingo ao Louvor na Igreja. Dois dias antes, as coisas 
tomaram outro rumo e voltei  à capital ainda no sábado de manhã. A dizer a verdade, num 
dado momento sen  preguiça em ir no dia seguinte à igreja. Mas no meu coração Deus me 
mandou telefonar a uma irmã a quem costumo dar boleia para o templo. Se ela fosse, eu 
assumiria o compromisso de a levar. Ela disse que ia e, assim, no dia seguinte de manhã, lá 
fomos os dois a caminho da igreja. Uma vez lá, ve a surpresa do pastor me pedir para 
desempenhar uma tarefa de responsabilidade, no culto desse domingo. Então entendi, o 
porquê das coisas terem tomado um rumo muito diferente daquele que eu havia planeado 
para aqueles dias: Deus queria-me naquele domingo na Sua casa, para O Servir… 
 

Este o meu testemunho sobre a chamada que Deus faz a cada um de nós. 
 

(Um irmão da Comunidade MJV) 

TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS 3 

        IGREJA PONTINHA 
        ( I N F O R M A Ç Õ E S )  

 

Morada Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pon nha 
  1675 – 178 Pon nha (Odivelas, Lisboa) 
 

Telefone  (+351) 966 711 188 
 

Website  www.ministeriosjoaoviegas.org 
 

Web Blog  h p://recadoespecial.blogs.sapo.pt 
 

Web Blog h p://evangelho-livre.blogspot.com 
 

Web TV  h p://www.youtube.com/user/minjoaoviegas (Emissão em direto) 
 

E-mail pastor@ministeriosjoaoviegas.org 
 

Facebook  h ps://www.facebook.com/ministeriosjv 
 

Youtube  h p://www.youtube.com/user/minjoaoviegas 

   



20 CURIOSIDADES DA BÍBLIA 4 

JESUS ESTÁ PRESENTE EM CADA LIVRO DO VELHO TESTAMENTO 
   
Em Génesis Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão 
Em Êxodo é o Cordeiro da Páscoa 
Em Leví co é o Sumo-sacerdote 
Em Números é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite 
Em Deuteronómio é a cidade do nosso refúgio 
Em Josué é a corda escarlate na janela de Raabe 
Em Juízes é o nosso Juiz 
Em Ruth é o nosso parente redentor 
Em I e II Samuel Ele é o nosso profeta confiável 
Nos livros de Reis e Crónicas é o nosso soberano 
Em Esdras é o nosso escriba fiel 
Em Neemias é o reconstrutor de tudo que está destruído 
Em Ester é Mardoqueu sentado fielmente no portão 
Em Job é o nosso redentor que vive para sempre 
Em Salmos é o meu Pastor e nada me faltará 
Em Provérbios e Eclesiastes Ele é a nossa sabedoria 
Em Cantares de Salomão é o belo noivo 
Em Isaías é o servo sofredor 
Em Jeremias e Lamentações Jesus é o profeta que chora 
Em Ezequiel é o maravilhoso homem de quatro faces 
Em Daniel é o quarto homem na fornalha de fogo ardente 
Em Oseias é o amor sempre fiel 
Em Joel Ele ba za-nos com o Espírito Santo e com fogo 
Em Amós Ele leva os nossos fardos 
Em Obadias é o nosso salvador 
Em Jonas é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus 
Em Miqueias é o mensageiro dos pés formosos 
Em Naum é o vingador 
Em Habacuque é a sen nela orando sempre pelo reavivamento 
Em Sofonias é o Senhor poderoso para salvar 
Em Ageu é o restaurador da nossa herança perdida 
Em Zacarias é a nossa fonte 
Em Malaquias Ele é o filho da jus ça com a cura nas suas asas 
 

 “...Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos; faze que ela seja conhecida no meio dos 
anos…” (Habacuque 3:2) 



PALAVRA DE EXORTAÇÃO 

V A M O S  C O N S T R U I R  A  C A S A  D E  D E U S ?  
“...Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, 
a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes 
nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora pois, assim diz o Senhor 
dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito, e recolhido pouco; 
comeis, mas não vos fartais; bebeis, mas não vos saciais; ves s-vos, mas ninguém se aquece; 
e o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos 
exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa; e 
dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a 
ser pouco; e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por 
que causa? diz o Senhor dos exércitos...” (Ageu 1:2 a 9) 
 

O mundo hoje está como está, porque está longe de Deus e afastado da Sua Casa. Passamos 
uma vida a ‘construir a nossa casa’ e esquecemo-nos do verdadeiro propósito pelo qual 
estamos cá: A   D ! Quando no nosso coração, há o desejo e a vontade de 
adorarmos e servirmos mais a Deus, Ele sempre abre um modo de o podermos fazer. Deus 
nunca impede os seus filhos de semearem no Seu Reino, pois Ele (o criador da Lei da 
sementeira e da Ceifa) tem o desejo de nos ver prósperos, vencedores, felizes e com as 
necessidades amplamente supridas. 
 

S       ( )    D . Semear para edificar a Igreja é 
servir a Deus! Jesus teve a ajuda de algumas pessoas que semeavam no ministério d’Ele. 
Paulo também teve pessoas que semeavam, para que nada lhes faltasse. Assim como, 
muitos outros homens de Deus e até nos dias de hoje, permanece esse conceito divino! É a 
forma que Deus preparou para a bênção e suprimento da Sua própria casa, para subsistência 
do evangelho e a salvação das almas perdidas, mas também para bênção e suprimento do 
Seu Povo, que semeando, colhe abençoadamente! 
“...Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja man mento na minha 
casa...” (Malaquias 3:10 e 11) 
 

E quando decidimos cuidar da Casa de Deus (porque é uma decisão e não uma obrigação), 
Ele sempre cuida de nós, da nossa casa e da nossa família! 
“...Mas buscai primeiro o seu reino e a sua jus ça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas...” (Mateus 6:33) 
 

Seja fiel a Deus, contribuindo para a construção da Casa de Deus e Ele será fiel na sua vida, 
na sua casa, família e coração! Seja um semeador! Deixe Deus usar-se de si! 

 

Deus vos abençoe! 
Pst. João Viegas  
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20 REDES AO MAR... 6 

V A M O S  E V A N G E L I Z A R ?  ( T E S T E M U N H O  D E  S A L V A Ç Ã O  1 / 2 )  

“...Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados 
os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela 
presença do Senhor...” (Atos 3:19) 
 

O meu testemunho é longo e gostaria de começar pela altura em 
que eu nha cerca de 6 anos e era doente, nha muitos problemas 
de saúde. Tinha muitas dores de ouvidos e uma rinite crónica que 
me incomodava muito. Era como se andasse todo o ano 

cons pada. Quando apanhava muito sol, sangrava muito do nariz! Lembro-me de correr 
muitas vezes com a minha mãe para o hospital. Nessa altura uma Tia frequentava uma igreja 
evangélica, na qual via constantemente milagres acontecerem e ela contava sempre à minha 
mãe. Como a rinite não passava, os médicos queriam fazer-me uma cirurgia. Os meus pais 

veram receio que eu ficasse com cicatrizes e também pelo sofrimento pós-operatório e 
pediram à minha a para me levar à igreja que ela frequentava para ver se eu ficava curada. 
Fui à igreja com a minha Tia, sem saber nada ou entender nada… A minha Tia apenas me 
explicou que o Pastor ia orar por mim colocando as mãos e nesse preciso momento eu 
apenas nha que fechar os meus olhos, pensar em Jesus, acreditar que Ele era meu amigo e 
que me ia curar. Fui instantaneamente curada e a par r desse dia eu nunca mais ve 
problemas de rinite. Na verdade, hoje tenho 37 anos e não sei o que é uma dor de cabeça, 
dor de dentes, estômago, rins ou costas (pode não acreditar mas esta é a verdade)! 
Comecei a frequentar essa igreja e todos os Domingos ia aprendendo a Palavra de Deus com 
todo o temor e amor! Mais tarde aos 14 anos, conheci um rapaz com quem comecei a 
namorar. Ele era ateu e começou a gozar comigo por frequentar a igreja e dizia que 
‘acreditar na existência de Deus era para os fracos’. Como nos mostra a Bíblia, em Marcos 
4:16 e 17, eu não nha a Palavra de Deus enraizada no meu coração e por vergonha, deixei 
de frequentar a igreja. O assunto ‘sexo’ sempre foi tabu em casa, pelo que não ve ninguém 
que me vesse ensinado ou aconselhado. O relacionamento ficou sério e por amor e medo 
de ser rejeitada, ve relações sexuais. O sexo passou a ser algo normal e frequente, mas sem 
Deus, depressa perdi o rumo da minha vida. Como não me sen a valorizada junto dos que 
me rodeavam, sendo ainda muito jovem e sem o carácter formado, facilmente fui atraída 
pelos elogios, diversão e liberdade (aparente). Além do meu namorado, comecei a ter 
relações sexuais com outros rapazes. O meu ego, orgulho e vaidade passaram a falar mais 
alto do que a voz do Espírito Santo. Os meus fins-de-semana eram passados nas discotecas, 
a fumar, beber, ser infiel ao meu namorado e a men r-lhe constantemente. Quanto mais 
traía e men a mais destruía o meu amor-próprio e mais deprimida ficava. Mas Deus nunca 
nos abandona! Mesmo que nos afastemos d’ Ele! 
A prova disso é que Deus colocou no meu caminho um amigo evangélico, que me trouxe de 
volta à casa de Deus e da qual não voltei a sair! Voltei a entregar a minha vida a Jesus, pedi 
perdão pelo meu passado e Glória a Deus, porque Ele perdoa! Quando assumimos e 
confessamos os nossos pecados e verdadeiramente nos arrependemos Ele perdoa! 

(Con nua…) 



CRISTÃO ALERTA! 

C O M O  S U P E R A R  O S  T R A U M A S  D O  P A S S A D O !  
 

“…Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo…” (II Corín os 5:17) 
 

Todos nós chegámos a este mundo com uma mente que foi afetada pela queda do homem. 
Iniciamos a vida com uma mente que tem a propensão ao pensamento nega vo, à 
preocupação, ao medo, à culpa e ficamos a lembrar-nos de experiências que gostaríamos de 
esquecer. Mesmo depois de nos tornamos cristãos, sobra um resíduo do velho modo de 
pensar. Esse modo de pensar pouco saudável exerce uma influência na nossa vontade, nas 
nossas emoções, nos nossos pensamentos e no nosso comportamento. E os nossos 
relacionamentos são a área de lazer preferida dessas tendências. É por isso que algumas 
pessoas iniciam um relacionamento, acabam, começam de novo e… bem, vocês já conhecem 
o padrão. 
 

A cura de alguns conflitos e padrões destru vos torna-se di cil por causa das defesas que 
construímos ao redor de nós mesmos para evitar que enfrentemos as nossas 
responsabilidades. Mas a presença de Cristo nas nossas vidas dá-nos poder para sermos 
diferentes. Ele dá-nos duas possibilidades de crescimento. A primeira é mudar os nossos 
velhos padrões, eliminando os efeitos de dores passadas na nossa vida. Segundo, Ele ajuda-
nos a usar a nossa mente, emoções e desejos para se comportarem de modo mais posi vo e 
novo, tanto agora quanto no futuro. 
 

A nossa tarefa é, por intermédio de Cristo, aparar as arestas que drenam a nossa energia e 
impedem que sigamos adiante. E isso começa na nossa mente. As Escrituras são claras 
quanto a isso. A Bíblia nos ensina que o homem é o que ele pensa: "…Porque, como ele 
pensa consigo mesmo, assim é; ele te diz: Come e bebe; mas o seu coração não está 
con go…" (Provérbios 23:7). Paulo diz-nos que precisamos de uma mente espiritual: "…
Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz…" (Romanos 
8:6), renovada "…Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos 
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo..." (Efésios 4:32), como a de 
Cristo "…Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós 
temos a mente de Cristo..." (I Corín os 2:16) e ousada "…Porque Deus não nos deu o espírito 
de covardia, mas de poder, de amor e de moderação…" (II Timóteo 1:7). Se você quer tanto 
a alegria como a possibilidade de mudança, a resposta é um pensamento transformado. 
 

Há um segundo elemento envolvido na mudança que talvez seja inesperado para si… É o 
louvor! Louvar a Deus pelo que Ele fez, por quem Ele é e pelo que Ele fará é um modo de lhe 
entregar o controlo que temos da nossa vida. Você até pode pensar que é ocupado demais 
para parar no meio do dia e louvar a Deus, mas é exatamente nesses momentos que você 
precisa fazê-lo. Experimente, você vai sen r-se revigorado… 

Deus vos abençoe!  
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20 O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO... 8 

ABRIR OS BRAÇOS A DEUS 
Deus só espera que abramos os braços para correr para nós. Esta frase a li num livro que 
nem fora escrito como um guia para a espiritualidade. No entanto, a achei cheia de 
significado e neste ano em que a nossa igreja se orienta no sen do da unção de Deus, parece
-me muito a propósito. 
 

Mas, o que é a unção de Deus? No Velho Testamento, ela é referida várias vezes e nas 
passagens dos textos sagrados, especialmente as mais nobres e empolgantes, nos habitámos 
a ver a unção de reis, de profetas, de sacerdotes. 

Porém, tudo muda com o advento de Jesus Cristo, o Filho de Deus descido à Terra; o Filho de 
Deus que reensina a ser cumprida a vontade de Seu Pai; o Filho de Deus que passando pela 
morte e ressuscitando unge com o Seu sangue, de forma permanente e geral a toda a 
humanidade, em especial os que O aceitam na sua vida. 
 

Esta é a grande mudança operada pelo sacri cio na Cruz: a unção que redime os nossos 
pecados, a unção do perdão… 

A unção de Deus torna-se o "motor" de uma vida nova, fazendo fé na afirmação de Paulo: 
"...Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo..." (II Corín os 5:17). Esta unção nos advém cerimonialmente e aqui talvez a 
sua expressão máxima seja a Santa Ceia, simbolizando o Corpo e Sangue de Jesus, memória 
do próprio filho de Deus (Lucas 22:19). 
 

Mas, pela grande misericórdia divina, a unção do Espírito Santo está muito mais vezes 
presente nas nossas vidas, do que aquilo que nos apercebemos. Ela está presente em cada 
coisa que o Pai coloca à nossa volta. Naquilo de Deus providencia para o nosso sustento - o 
tal "...pão nosso de cada dia, nos dai hoje..." (Mateus 6:11), mas também nos pequenos 
milagres com que nos deparamos a cada momento: seja um sorriso, um abraço, uma palavra 
de conforto. 
 

E Jesus que nos Seus ensinamentos nos adverte para isso na parábola da semente da 
mostarda, o mais pequeno dos grãos e que floresce na maior das árvores (Marcos 4:31 e 
Mateus 13:31): assim são estas aparentemente pequenas unções de Deus, para serem 
recebidas com um coração idên co ao das aves dos céus e dos lírios dos campos (Mateus 
6:28). E qual semente em campo fér l, florescerem e darem fruto. Um fruto grande, pelo 
qual se conhece a obra do Pai. 
 

Pois Deus, qual semeador, já tem as mãos cheias das sementes da unção. Apenas espera que 
nós, ao abrirmos os braços na Sua aceitação, na aceitação da Sua Vontade, nos tornemos na 
terra fér l, onde fru fique, pela fé, pelo amor e pelos actos e postura pessoal, a obra do 
Senhor. E se somos a terra fér l, sem dúvida que a nossa gra dão ao Pai, por tudo o que nos 
dá, por essas ditas pequenas unções, é a água que dá à planta o milagre da flor… 
Quem ver ouvidos, ouça! (Apocalipse 13:9), uma advertência para que tenhamos o nosso 
coração aberto ao Espírito Santo, porque tendo a unção de Deus sabemos todas as coisas (I 
João 2:20).  
 

Deus vos abençoe! 
João Falcão-Machado 
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G O S TA R  D E  P E S S O A S  
 

“…Se o que te aborrece ver fome, dá-lhe pão para comer; se ver sede, dá-lhe água para 
beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te 
retribuirá…” (Provérbios 25:21 e 22) 
 

Não há uma forma fácil de colocar isto que vos quero dizer. Mas aqui vai: Ser Jovem é ser 
especial. O período da juventude depende de pessoa para pessoa e de caráter e da 
experiência de cada um, mas geralmente é um intervalo entre os 12 e os 30 anos. E neste 
período, atravessam-se muitas crises, muitos momentos de crescimento e desenvolvimento, 
di ceis de entender, suportar e de as vivenciar. Uma das coisas que todos passamos, na 
juventude/ adolescência é a falta de amor (e por vezes) respeito pelo nosso próximo. E isto 
incluí família e amigos, também. Repara: não existe em todo o Universo duas pessoas 
exatamente iguais. Temos fisionomia, voz, olhos, gostos, pensamentos e personalidades 
diferentes. Porém, todas essas diferenças jamais deveriam servir de pretexto para 
afirmarmos que não gostamos desta ou daquela pessoa. 
  

Se para um jovem/ adolescente é complicado passar por esta fase, para o cristão, gostar de 
alguém, respeitá-la é mais do que um sen mento: é um dever. O ato de gostar não pode ser 
comandado pelo sen mento, mas sim pela razão. O cristão gosta e ama o seu próximo por 
uma questão de princípio, amor-próprio e Temor a Deus. Sabemos que para gostar de 
alguém, por vezes, temos que desfazer, desmanchar o egoísmo entronizado no nosso 
coração. Então, com paciência e perseverança, vamos eliminando todos os pontos de fricção 
que porventura existam entre a nossa maneira de ser e de pensar, e a maneira de ser e de 
pensar de nosso semelhante. Norman Vicente Peal, ao recomendar que deveríamos 
exercitar constantemente o gostar das pessoas, respeitá-las, cita o exemplo de Will Rogers, 
que disse: "Jamais conheci um homem de quem não gostasse" – e completa: "tente ser 
assim!". Se por acaso existe alguém que tu achas que não tem merecido o teu amor, ou 
respeito, tornando-se para  alguém a evitar (podendo ser da tua família, do teu emprego, 
escola, do bairro, prédio ou rua, ou mesmo da tua igreja), tenta iniciar uma nova página de 
atos de amor na tua vida cristã. Tenta compreender o porquê daquela pessoa ser assim, 
dizer o que diz, agir como age. Pensa no teu futuro e se estás preparado para também ser 
posto de parte, porque não serás jovem/ adolescente o resto da vida… 
 

É claro que a primeira a tude a ser tomada é pedir ajuda a Deus. Depois, mudar o prisma 
através do qual olhávamos para a pessoa de quem não gostávamos. Agora, tentaremos ver 
as suas qualidades e virtudes e não mais os seus defeitos. E, então, um ponto dos mais 
importantes: ao tratarmos com outros, se não pudermos falar bem daquela pessoa, também 
não falaremos mal. Por fim, não como represália ou vingança, ou ataque gratuito, mas como 
ato de amor sincero e verdadeiro, aplicaremos na prá ca este princípio bíblico, de grande 
cariz espiritual: "…Se o que te aborrece ver fome, dá-lhe pão para comer; se ver sede, dá-
lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor 
te retribuirá..." (Provérbios 25:21 e 22) 

 

Deus vos abençoe! 
Pst. João Viegas  

CRISTO PARA OS JOVENS 9 
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“…É bom conhecer a Bíblia, mas melhor é conhecer o Autor!...” (Pst. João Viegas) 
 

 “…E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu 
pescoço; e o jugo será despedaçado por causa da unção…” (Isaías 10:27) 
 

Pelo 4.º ano consecutivo, o Senhor Deus colocou no meu coração dedicar o ano a algo que 
Ele pretenda para a Sua Igreja. Em 2012, foi o ano do quebrantamento, onde quebrantámos 
o nosso coração, caráter, ego, para deixar que a vontade de Deus fosse cumprida em nós, 
para que recuperássemos o Temor ao Senhor, a verdadeira humildade e dependência d’Ele. 
Em 2013, foi o ano da Fidelidade, onde nos comprometemos a sermos fieis a Deus, em 
todas as coisas, mas em especial no coração! Aprendemos que Deus recompensa a 
fidelidade do Seu povo! Em 2014, foi o ano da gratidão, onde aprendemos a sermos gratos a 
Deus, por tudo. E principalmente, gratos em avanço, como ato de Fé! Neste novo ano de 
2015, será o ano da Unção de Deus! O Jugo será despedaçado! A carga será retirada! A 
doença será sarada! A pobreza será vencida! O perdido será salvo! Jesus será glorificado! 
Aleluia! 
 

“…Tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a 
um alto monte, E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as 
suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, 
falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se 
queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, 
estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz 
que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o. E os discípulos, 
ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, 
tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém 
viram senão unicamente a Jesus…” (Mateus 17:1 a 8) 
 

A Unção de Deus é a essência de Deus, é o Seu perfume, é o que Ele é. A Unção de Deus 
manifesta-se tridimensionalmente: Na Palavra, pelo Espírito Santo e através do Amor 
verdadeiro! A Unção de Deus não é só Cura, libertação, prosperidade, mas acima de tudo 
Salvação e transformação! A Unção de Deus é a forma que Deus tem de se fazer presente, 
onde quer que Ele esteja. Poderemos senti-la, vê-la, ouvi-la, tomar porção dela para a nossa 
vida. Quando a Bíblia fala de ungir, de derramar a Unção de Deus, na realidade isto significa 
esfregar (Os Pastores no Médio Oriente esfregam as ovelhas com azeite, para melhorar o 
pelo do rebanho e para afastar os insetos), afagar, massajar. No fundo, quando somos 
ungidos pelo Poder/ Presença de Deus, somos ‘esfregados’ com a essência de Deus, para 
afastar o pecado! Somos afagados com o Seu amor, que opera diferença e salvação! Somos 
massajados para suportarmos a responsabilidade que a Unção acarreta. 
 

Nesta passagem que partilho convosco, vemos algo extraordinário: Jesus foi orar e logo a 
Unção se manifestou! O seu rosto brilhava, as suas roupas estavam translúcidas, significando 
que com a Unção de Deus em nós, somos transparentes a todos quantos nos rodeiam! Por 
isso muitos temem a Unção de Deus… 
Agora, pergunto: quando é que sentimos a Unção de Deus? Quando é que sentimos o Seu 
Poder? Como? Será que é um calor? Arrepio? Temor? Um vento? A Unção é sobrenatural e 
está presente, mesmo que não sintamos! A Bíblia nos ensina que andamos pela Fé e não 
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vezes há manifestações sicas da Unção! Os discípulos sen ram temor… e nós, hoje? Será 
que reconhecemos a Unção quando sen mos o Amor de Deus? E quando ouvimos a Sua 
voz? E quando lemos a Sua Palavra? Ou simplesmente falamos n’Ele e na Sua Palavra? Umas 
vezes a Unção de Deus manifesta-se em sabedoria, conhecimento, capacidade, talento 
(Isaías 11:1 a 3)… Outras vezes será sica… Cura, libertação, profecia, Línguas e 
interpretação… outras vezes com a perda de força nas pernas, onde nos prostramos 
totalmente na Sua presença… Mas na maior parte das vezes nem a sen mos… e ela está 
presente e opera poderosamente! 
 

O derrame da Unção de Deus nunca nos fará fazer coisas indecorosas, ou que nos façam 
perder a dignidade, pois o nosso Deus é um Deus correto e digno: A Unção nunca nos fará 
ladrar, ou miar, ou imitar animais, ou rebolar no chão, ou gritar desenfreadamente ou imitar 
répteis, ou rir desmesuradamente ou agir desequilibradamente… Poderemos louvar, cantar, 
rir, pregar com ousadia, profe zar, agir nos dons do Espírito Santo, cair debaixo da Unção de 
Deus, dançar, ganhar ousadia, tomar autoridade, expulsar e repreender demónios, ministrar 
cura, salvação, fazer prodígios, maravilhas… mas tudo em Nome de Jesus e para a eterna 
Glória de Deus! 
 

O     U   D ? O mesmo erro dos Discípulos, na passagem de 
Mateus? Tendas? Tabernáculos? Guardaremos a Unção em frasquinhos, ou paninhos, ou 
artefactos que nada valem e que em nada honram a Jesus? Há pessoas hoje, Ungidas por 
Deus, que fizeram dessa unção, algo sagrado em redor deles e não de Deus! Mas nenhum de 
nós resolve nada, nem opera nada, se não for Deus a dar o Poder! Até Jesus sabia este 
segredo: “…Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho 
por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele 
faz, o Filho o faz igualmente…” (João 5:19 e 31) 
 

E há pessoas que pensam que são elas que resolvem as coisas e não Deus! Mas é a Unção 
que é sagrada! E é por isso que quero-vos dizer: Se ouvirmos a Palavra errada, vamos estar 
debaixo dessa unção… se acreditarmos em men ras, estaremos debaixo da ‘unção’ que 
nelas es ver… se andarmos à busca de artefactos, coisas, elementos, em vez de buscarmos a 
verdadeira fonte, que é Deus, através da oração e da Sua Palavra, estaremos a perder tempo 
e a desperdiçar o nosso vigor. Se acreditarmos nas men ras do passado, ou no que nos 
ensinaram de errado, estaremos debaixo dessa unção, desse engano e dessa cegueira… A 
Unção de Deus não está em frascos de azeite, ou de água, ou pedaços da cruz de cristo, ou 
em panos, almofadas, lenços, roupa ungida, porque a Unção de Deus não está em coisas 
hoje. Com o Espírito Santo na terra como recetáculo eterno e infalível da Unção, tendo-O 
em nós, então a Unção estará em nós! Aleluia! A UNÇÃO DE DEUS ESTÁ EM SI E EM MIM!  
Termino este estudo, exortando-vos a buscarem a Deus, a orarem todos os dias, a lerem a 
Bíblia todos os dias, a louvarem o Seu grande Nome, para que seja derramada em nós a 
Unção de Deus, para vencermos o mundo, o pecado, a morte, o inferno! Para que Deus se 
use de nós… para curarmos em Nome de Jesus… para libertarmos em Nome de Jesus… Deus 
quer derramar a Sua Unção sobre nós, para podermos ser mais parecidos com Ele e 
podermos fazer as mesmas coisas que Ele fez e até ainda maiores! Aleluia! (Joel 2:28 e 29) 

Deus abençoe! 
Pst. João Viegas 
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A T I T U D E S  -  O S  L O B O S  N O  R E B A N HO  
 

 

"...Tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha Igreja..." (Mateus 16:18). 
 

Jesus não disse isto a nenhum teólogo ou intelectual, mas a um simples pescador (Mateus 
4:18; Marcos 1:16; Lucas 5:3), homem generoso e arrebatado, enfim, por então e ainda, 
"...massa bruta de coração nas mãos..." a quem, todavia Deus revelaria a Sua sabedoria 
(Mateus 16:17). 
 

Olhando a simplicidade das igrejas dos primeiros tempos, imbuídas de uma pureza, de que 
testemunho disso são os Actos e as diversas epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas. 
Elas cons tuíam uma igreja sobre a qual Jesus foi claro: “...a Deus o que é de Deus, a César o 
que é de Cesar…” (Lucas 20: 24-25). Uma separação de poderes, entre o mundo material e o 
mundo espiritual, condensada no "...O meu Reino não é deste mundo... “ (João 18:36). 
 

Por isso que é imensamente assustador quem usa os nomes de Jesus e de Deus para criar e 
fundamentar organizações que podemos considerar, no mínimo, tenebrosas. Não assusta 
quem, em boa fé, é enganado, mas sim quem engana, porque esse não está de modo algum 
em boa fé. 
 

Olhando no cias recentes, é assustador que uma organização que se auto-afirma cristã, 
esteja cada vez mais afastada da essência evangélica da doutrina de Cristo, em que os seus 
líderes entrem na ostentação - qual modernos modelos do fariseu que Jesus abominava, 
pela sua falsidade e hipocrisia. 
 

É preocupante que uma ins tuição destas entre em programas de criação de organizações 
paramilitares, ao es lo do pior que exis u e existe no mundo. 
Um exército não é liberdade, mas lavagem cerebral, formatação para não se pensar. E o 
Cris anismo é liberdade! Liberdade consciente de que tudo é possível, mas nem tudo é 
conveniente (I Corín os 10:23). 
 

Jesus, no entanto, na sua pregação bem nos avisa das más árvores que dão maus frutos 
(Lucas 6:43; Mateus 12:33) ou dos lobos ves dos com as peles de cordeiro (Actos 20:29; 
Mateus 7:15). Se a Igreja de Cristo, de que desejamos fazer parte, quer trazer almas à 
Salvação, por igual tem de olhar na misericórdia e salvação, não só para aqueles que não 
conhecem ainda essa salvação, como para aqueles que andam enganados… 
 
Deus vos abençoe! 
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A  O R A Ç Ã O  D O  ‘ P A I  N O S S O ’  (C    S ) 
E      D    ... 

 

Querido Deus e Pai celes al, eu apresento-me a Ti no Nome de Jesus. Senhor eu Te peço 
perdão de todos os meus pecados, de tudo o que disse, pensei, tudo o que vi ou ouvi, tudo o 
que fiz e que não é bom aos teus Santos olhos. Limpa o meu coração de todo o pecado e 
também, ajuda-me a perdoar sempre, a limpar o meu coração de toda a mágoa, falta de 
perdão, Senhor, eu te peço que me ajudes a ser cada vez mais fiel à Tua Palavra, aos Teus 
planos e à Tua Vontade, no Nome de Jesus. 
 

Pai-nosso que estás nos Céus, San ficado seja o Teu Santo Nome (O Teu Nome seja 
San ficado na minha vida, através do meu testemunho pessoal, da minha maneira de falar, 
de pensar, de agir), venha o Teu Reino bem depressa, Senhor, vem buscar a Tua Igreja. Seja 
feita a Tua Vontade aqui na terra do mesmo modo que Ela é feita nos Céus (faz, Senhor, a 
Tua Vontade na minha vida, em cada área da minha vida, nem que eu chore, mas nunca me 
largues), o alimento de cada dia, dá-me hoje, seja ele sico ou espiritual (Faz-me contente 
em todas as situações, faz-me uma pessoa simples diante de Ti, Senhor, agradável a Teus 
olhos), perdoa todos os meus pecados da mesma maneira que eu perdoo a aqueles que me 
magoam (ajuda-me, Senhor a perdoar, põe em mim um espírito de perdão e de obediência, 
para que me seja fácil perdoar os outros), não me deixes cair em tentação (Deus, eu sei que 
muitas são as ocasiões que espreitam para que eu caia em tentação, mas Tu és o Deus que 
me livras de todas), mas antes livra-me do mal (com a Tua ajuda, eu não vou cair), porque só 
Teu é o Reino, o Poder e a Glória para todo o sempre (não deixes, Senhor, que a vaidade se 
forme no meu coração, porque a vaidade procede à queda, protege-me, Senhor, eu 
reconheço que sem Ti eu não tenho poder para vencer), no Nome de Jesus, Amén. 
 

Senhor, eu Te peço que me dês um espírito de sabedoria (dá-me, Senhor, sabedoria para eu 
agir, na minha vida, na Igreja, no emprego, de acordo com a tua Palavra), dá-me Senhor, um 
espírito de revelação, para que me possas revelar a Tua verdade, os Teus segredos, para que 
eu possa ser cada vez mais parecido(a) Con go. Para que Cristo habite pela Fé no meu 
coração e a sua estatura varonil seja formada na minha vida. Ilumina os olhos do meu 
entendimento para que eu saiba qual é a minha vocação, para que eu compreenda a minha 
chamada (aquilo que Tu tens para mim, que Tu queres de mim, para que eu não gaste o meu 
tempo em coisas inúteis, mas somente na Tua vontade), para que eu possa estar atento à 
Tua voz. Mostra-me quais são as riquezas que me deixaste, por herança nos Santos no Nome 
de Jesus. 

 
 

B   D    P    , O  
   E ,        

    ! 
 

Deus abençoe! 
(In ‘Somos o que comemos’) 
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LIBERTANDO-NOS DO PASSADO! 
 

“…Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo; e morreu 
muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés, e disse: Havemos pecado, porquanto 
temos falado contra o Senhor e contra ; ora ao Senhor que re de nós estas serpentes. 
Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e 
põe-na sobre uma haste; e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E 
Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e sucedia que, picando alguma 
serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia…”(Números 21:6 a 9) 
 

Muitas vezes, o fracasso não é resolvido e ficamos com o passado a pesar-nos na nossa vida, 
impedindo-nos de ver o futuro e prepararmos as gerações seguintes! O fracasso ra-nos 
ação; O Passado ra-nos vida! 
 

Durante a caminhada do povo de Israel, houve um episódio intrigante: As serpentes 
ardentes! Mais uma vez o povo estava a ser injusto para com Deus e Moisés… murmuravam, 
cri cavam, estavam dispostos a apedrejá-lo… O povo era mau, obs nado e ingrato! 
Então Deus, permi u que serpentes abrasadoras saíssem da areia, picando o povo pecador… 
 

Estas serpentes são uma analogia ao pecado, porque picavam, envenenavam e conduziam à 
morte, tal como o pecado faz, afastando-nos de Deus, da verdade e de uma vida abençoada! 
Então o povo clamou por Moisés e por Deus e pediu misericórdia… 
Deus mandou Moisés levantar uma serpente de Bronze (ou Metal) numa haste (Cruz) e 
quem olhasse ficava curado… Foi uma forma que Deus encontrou para operar no povo – 

pologia de Jesus (João 3:14)! 
 

O sol incidia sobre a serpente e esta brilhava. Assim o povo, onde quer que es vesse, dentro 
do arraial, veria a serpente e seria curado, tal como acontece com Jesus, mesmo após mais 
de 2000 anos, con nua a curar, sarar, libertar, transformar, como quando esteve entre nós, 
no Seu Ministério. A Sua Luz con nua a brilhar para todos quantos queiram! Aleluia! 
Contudo, os métodos do passado nem sempre funcionam no presente, nem serão os 
métodos que Deus usará! Deus tem muitas formas de se mover, pois para Ele nada é 
impossível! 
 

E muitas vezes, nós ficamos ‘presos’ a métodos, ideias, manias do passado… e a prova disso 
está no povo de Israel: mais de 750 anos depois deste acontecimento com a serpente de 
bronze, a mesma serpente con nuava no templo, era adorada, acendiam-lhe incenso e já 
lhe nham dado um nome! (II Reis 18:4) 
 

Muitas vezes isto torna-se em idolatria na nossa vida! Mas quando eliminamos essa idolatria 
na nossa vida, estamos a permi r que Deus se agrade de nós! (vers. 5) 
 

Liberte-se hoje do passado e abra o seu coração para o futuro! Aleluia! 
 
 

Deus abençoe! 
Pst. João Viegas 
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QUEREMOS PORTUGAL AOS PÉS DE JESUS! 
“…E , ,       , , ,  

      ,  ,       
,        ,    -

  . P         D   S , 
             -

  …” (I T  2:1  4) 
“...A -        ,   

,       ,    , 
  ,  ,       

  …” (T  3:1  2) 
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20 ESPAÇO INFANTIL (DIFERENÇAS) 17 



20 ESPAÇO INFANTIL (CAÇA PALAVRAS) 18 

“...E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repar u-os pelos discípulos, e os discípulos 
pelos que estavam assentados; e igualmente também os peixes, quanto eles queri-
am…” (João 6:11) 



20 REUNIÕES DA IGREJA: 
 

Domingos 10h     – Reunião da Palavra e do Poder de Deus 
 

6.ª  Feiras 21h      – Reunião de Estudo Bíblico e convívio 
 

Grupos Familiares  – Casas dos Irmãos (3.ª e 4.ª Feiras) 
 

EVANGELIZAÇÃO  – No decorrer deste ano de 2015, iremos 
trabalhar com mais afinco no Projeto de Evangelização através 
das várias ferramentas que Deus nos tem dado (Revista, CD’s da 
Palavra de Deus, livros, folhetos, nova Página de internet e 
também 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 ganharmos muitas almas 
e famílias para Jesus! Assim, exortamos todos a evangelizar, a 
dar Jesus aos perdidos e a convidar pessoas para frequentarem 
a Igreja para que mais famílias tenham a verdade nos seus 
corações! 
 

ORAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇAS  – A Igreja avança em 
oração a Jesus! Por isso, não só temos o M   O  
con nuo na Igreja (em que todos intercedemos em casa, todos 
os dias), como também temos o nosso tempo de Oração e Ação 
de Graças (Aos Domingos a par r das 09:15h), em que todos são 
livres para orar na Igreja, buscar ao Senhor. Incen vamos todos 
a orar e dar Graças a Deus por este Ministério, Igreja e 
Liderança, bem como pela sua vida e família. 
 

AÇÃO SOCIAL  – Este Ministério está em reorganização e em 
breve teremos novidades sobre o que irá acontecer. Para além 
da ajuda com alimentos e ensino da Palavra de Deus para uma 
vida melhor, iremos iniciar alguns projetos com o intuito de 
evangelizar e ajudar quem está mais desfavorecido. Jesus curou 
almas, mas também saciou a fome a muitos! Tencionamos fazer 
o mesmo e assim imitar Jesus! Colabore connosco, ajude a 
nossa Ação Social, semeie em quem não tem! 
 

GRUPOS FAMILIARES  – 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 pra ca 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 no Mon jo (3.ª f),  Sintra 
(4.ª f) e Alto Lumiar (4.ªf)! E que tal ter um em sua casa? :) 
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“...E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta (…) vem, segue-
me...” (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! 
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