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VERSÍCULOS PARA MEDITAR… 

 

II  CR Ó N I C A S  20:20 A  22 
 
 

“…E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa; 

e, ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, 
moradores de Jerusalém: Crede no Senhor vosso Deus, e estareis 
seguros; crede nos seus profetas, e prosperareis; E aconselhou-se 
com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem à 
Majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao 
Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E, quando 
começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas 
contra os filhos de Amom e de Moabe e os das montanhas de Seir, 

que vieram contra Judá, e foram desbaratados...”     

               
                       
              (in Bíblia Sagrada) 
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EDITORIAL 
NÃO SOMOS DESOBEDIENTES A DEUS! 

 

A Deus toda a Glória! 
 

Bom é estarmos nas mãos do Senhor Todo-o-Poderoso. E é 
isto que sentimos cada vez mais. Mesmo quando pelo meio 
tantas peripécias nos acontecem, é reconfortante saber 
que Deus está connosco e ao nosso lado. 
Estamos em Agosto. Estamos na força do verão. E nos 
nossos corações há uma redobrada vontade de fazer mais, 
de ir mais longe, de alcançar mais almas, de prosseguir 
para continuar a agradar ao nosso Deus. 
Estamos a preparar-nos para entrar numa nova fase de 
obras e adaptações na Igreja, desde o palco, iluminação, 
chão, renovações e melhorias. 
Em breve faremos uma campanha de evangelização muito 
grande e forte, com novos folhetos e novas incursões 
online e nas redes sociais.  
Estamos a adquirir material novo de som e video, para 
podermos fazer mais e melhor, para a Glória de Deus.  

Queremos abrir mais Grupos Familiares. Queremos ganhar 

mais famílias para Deus, enchendo a Igreja.  Teremos 

Batismos nas águas, com piquenique (22 de Setembro) e 

convidados programados para estarem connosco nos 

próximos meses que antecedem a nosso festa anual.  

Estamos a poucos meses da Chuva Serôdia 2018 (16, 17 e 

18 de Novembro), que certamente será uma tremenda 

benção e onde contamos com a presença de todos, para 

um refrigério do poder de Deus e do Seu Espírito. 

Que nos nossos corações, possamos sentir a chamada de 

Deus, a voz mansa, suave e delicada que nos impulsiona 

para continuarmos, para aquilo que fomos chamados! Não 

queremos ser desobedientes a Deus, Amén? 
 

Amo-vos! 

2 
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IGREJA SEDE 
 

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

Telefones  (+351) 966 711 188 * (+351) 21 580 64 36 
 

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 
 

Facebook   https://www.facebook.com/ministeriosjv 
 

Youtube   http://www.youtube.com/minjoaoviegas 

CURADA DO CORAÇÃO! 
Quando me congreguei neste ministério, eu estava às portas da morte. Tinha problemas 
gravíssimos de coração, de circulação nos membros inferiores, não dormia há já muitas 
semanas e não conseguia comer.Claro que também não conseguia orar, nem ler a bíblia. A 
minha vida era um tormento. Comecei a frequentar os cultos e o Pastor orava por mim, 
tendo eu algumas melhoras. Mas um dia, em desespero, telefonei ao Pastor e ele levou-me 
a pedir perdão dos meus pecados e a libertar perdão total, aos que me tinham magoado. A 
partir deste dia, fiquei totalmente curada! Estou bem do coração, já não tenho problemas de 
circulação nos membros inferiores, tenho apetite e estou feliz! Ah e já estou a servir a Deus! 
Bendito seja Deus! 

CURADA DE DORES NA ANCA! 
Durante algum tempo, senti dores muito fortes na minha anca, principalmente do lado 
esquerdo, que percorria a perna, chegando mesmo ao pé esquerdo. Provocava-me muito 
embaraço, visto que eu estou habituada a um grande ritmo na minha vida. Num dos Cultos, 
pedi ao Pastor para orar por este meu problema. A partir desse momento, nunca mais senti 
dores de espécie alguma. Glória a Deus! 

(Irmãs da nossa Igreja) 

http://www.carris.pt/pt/autocarro/726/ascendente/
http://www.carris.pt/pt/autocarro/724/ascendente/
http://www.carris.pt/pt/autocarro/729/descendente/
http://www.carris.pt/pt/autocarro/768/ascendente/
http://www.rodoviariadelisboa.pt/horarios?&carreira=708#tab0
http://www.rodoviariadelisboa.pt/horarios?&carreira=729#tab0
http://www.vimeca.pt/script/www/?p=horarios&id=143
http://www.vimeca.pt/script/www/?p=horarios&id=168
http://www.vimeca.pt/script/www/?p=horarios&id=181
http://www.ministeriosjoaoviegas.org
mailto:pastor@ministeriosjoaoviegas.org
http://www.youtube.com/user/minjoaoviegas


20 
6 GRUPOS FAMILIARES 4 

 

O que é um 
Grupo 

Familiar? 

É uma reunião, a meio da 
semana, em casa de irmãos, 

onde se aprendem os 
rudimentos da doutrina de 

Cristo e onde se pratica 
Atos 2:42Atos 2:42, num ambiente 
familiar e próximo de si. 

São cultos simples e abertos 
a todos com Estudo Bíblico,  
oração e que poderão ter 
um pouco de louvor. É o 

local certo para se fazerem 
perguntas e esclarecer todas 

as dúvidas sobre a Palavra 
de Deus. E tudo em 
ambiente familiar! 

Não esqueçam que os Grupos 

Familiares são às 3.ªs3.ªs, 4.ªs Feiras e 4.ªs Feiras e 

Sábados, em vários horáriosSábados, em vários horários e em 

várias localidades! 

São vários irmãos da 

Igreja, crescidos na Fé e 

da confiança do Pastor, 

que foram especialmente 

preparados para o efeito.  

 

Como é que 
funciona 

um Grupo 
Familiar? 

 
Quem é que 

ministra os 

Cultos de 

Grupo 

Familiar? 
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“...Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso 
fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede 
vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está 
próxima...” (Tiago 5:7 e 8) 
 

Correm tempos perturbadores no mundo: guerras, perseguições, as consequentes ondas de 
refugiados. A cultura do medo. A boca dos homens é fonte constante de palavras vãs, que 
mudam de direcção como as canas batidas pelos ventos. A boca dos homens é fonte do 
medo, de todos os medos. Podem ser sinais do final dos tempos. Podem não ser ainda. Seja 
como for, são tempos conturbados, os tempos que presenciamos. 
 

Por esta mesma instabilidade do mundo que, mais do que nunca, o cristão precisa de estar 
fortemente unido a Jesus e através d'Ele, a Deus Pai. 
 

“...E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 
sempre...” (João 14:16) 
 

União a Deus na oração, mas também união com os irmãos na Fé, em congregação, 
cumprindo-se, igualmente a promessa de Jesus: "...Quando dois ou três estiverem reunidos 
em Meu nome, Eu estarei no meio deles..." (Mateus 18:20) 
 

Pretendo assim exortar todos a frequentarem a Igreja e a serem pólos dinamizadores de 
fidelidade e integridade entre todos, alcançando até os que em alguma altura se tenham 
desviado, porque os tempos estão duros, as palavras estão vãs e, tal como Jesus nos avisou, 
precisamos de prevalecer e perserverar no caminho de Deus, não nos deixando levar por 
ventos de doutrina estranha, ou por apetites mundanos ou por sentimentos enganadores 
que apenas retiram a esperança no nosso coração e a motivação certa, que deverá estar 
alicerçada na Cruz do Calvário. 
 

Aconteça o que acontecer nos próximos tempos, que nos possamos focar na verdade da 
Palavra de Deus que, sempre nos fortalece e anima, nos nutre e nos capacita para 
prosseguir, para aquilo que Deus nos chamou: 
 

“...E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos 
do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até 
àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito 
no livro...” (Daniel 12:1) 
 

Alegrem-se pois os nossos corações, como nos exorta o Salmo 121, com a certeza de que o 
Agora está nas nossas mãos e o Amanhã, nas mãos de Deus: 
 

“...Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro 
vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda 
não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é 
quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a 
lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a 
tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre...” 

Deus abençoe! 
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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 há 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! 
 

“...Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim...” (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! Uma semente que germinou e ainda hoje 
gera frutos, porque foi lançada com amor… 
 

Mais ninguém pode tomar estes lugares: Jesus como caminho e mediador e nós como alvo 
do Seu Grande Amor. O lugar de Deus na nossa vida permanecerá vazio, até ao dia em que 
nos encontremos com Ele… 
 

“...Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 
homem...” (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:  
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“…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! 
 

“...Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 
Não vem das obras, para que ninguém se glorie...” (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 ou religião, se quiser conhecer este 
Deus maravilhoso, cheio de amor, 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: 
 

“...Senhor 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 
o 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!...” 
 

Deixo estes 3 simples conselhos, que muito podem fazer pela sua vida: 
 

1 - Leia a Bíblia, sempre que puder. Se houver algo que não entenda, pergunte-me e eu 
prometo esclarecer todas as suas dúvidas! 
2 - Frequente a Igreja. A Igreja é como uma escola onde aprendemos a Palavra de Deus e a 
colocá-la em prática! 
3 - Fale (todos os dias) com Deus, em Oração! Orar é como uma conversa normal com 
Deus. A única diferença é que devemos de falar com Deus ‘Em Nome de Jesus’. 
 

Pst. João Viegas 
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VAMOS SERVIR A DEUS? 
 

“…Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és 
um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste; E, 
atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o 
seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; sabias que ceifo onde não semeei e ajunto 
onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu 
viesse, receberia o meu com os juros...” (Mateus 25:13 a 30) 
 

Aqui vemos uma passagem da Bíblia, em que Jesus conta uma parábola. É a chamada 
‘Parábola dos talentos’. Nós somos os ‘Servos’ a quem Ele entregou talentos, que são o 
conjunto de todos os bens, capacidades que Deus nos deu! E isto engloba tanto os bens 
materiais (riqueza, boas condições de vida, bom status social, boa saúde, etc.), como os bens 
espirituais (mente iluminada, boa memória, habilidades no campo das artes e serviços, dom 
da oratória, valentia, sensibilidade, compaixão e várias outras qualidades). É Deus que nos 
dá os dons. Tanto servem para a nossa vida, como para o serviço de Deus. Mas, no que toca 
ao Serviço de Deus, não temos o direito de dizer a Deus que só usamos os dons se as coisas 
forem à nossa maneira! Amados, ter Dons implica responsabilidade e todos temos dons 
dados por Deus! Todos temos responsabilidades e Jesus confia em nós ao ponto de nos 
entregar a fonte de riqueza e de responsabilidade, mas precisamos aprender a multiplicá-los 
e desenvolve-los… e aqui entra o nosso trabalho: melhorar/ aprofundar os dons, granjear 
outros! (I Coríntios 12:4 a 12) 
 

Na passagem que fala da Parábola dos Talentos (Mateus 25:13 a 30), vemos que o Senhor 
Jesus conhece-nos: ele dá-nos talentos, conforme a nossa capacidade (o que já fizemos)! 
Mesmo que seja pouco, Ele quer-nos fieis no pouco, para podermos ter mais e sermos 
achados dignos de mais! 
 

Porque é que o que recebeu 1 talento cavou e o escondeu na terra? Porque ele já tinha tido 
uma má experiência no passado – teve medo de servir o seu Senhor! E o pior é que (pela 
atitude dele), apesar da experiência ter sido má, ele não aprendeu nada com isso – foi e 
cavou o talento na terra! Por um lado a experiência má pode fazer a pessoa afastar-se, e 
pode transformar-nos e fazer com que nunca mais estejamos em condições de ter talentos 
do Senhor… mas por outro lado pode operar em nós uma mudança profunda, para que 
operemos melhor, mais refinados, mais apurados, mais maduros e mais responsáveis! E 
assim, possamos servir e melhorar/ aprofundar/ refinar os Dons até que Jesus venha, para 
que ninguém fique com o que Ele nos deu. Para que não percamos a oportunidade do Reino 
de Deus… e há tanto para fazer! (Lucas 19:13) 
 

É hora de pararmos de desperdiçar tempo, desperdiçar oportunidades! Deus tem permitido 
que passemos por más experiências, para nos fazer crescer e ajudar a ganhar capacidade, 
dar-nos experiência, para que possamos ajudar muitos! Nem todas as nossas experiências de 
serviço ao senhor serão más! A maioria serão de benção extraordinária! Sirva a Deus! 
 

Pst. João Viegas 
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TRABALHADORES NA VINHA DE DEUS 

COM ‘ALIANÇA’ PELO BAPTISMO NAS ÁGUAS 
 

Setembro é, tradicionalmente, o mês da glória das vinhas. Quem na infância ou em qualquer 
outra etapa da vida, esteve mais ligado ao campo, certamente se lembrará com saudade 
desses momentos de plenitude na doçura das uvas. 
No legado que Jesus nos deixou, várias vezes é referido o trabalho nas vinhas e são 
comparados estes campos ao terreno do Senhor. A igreja é a vinha de Deus e os seus 
membros os trabalhadores que o Senhor contrata. (João 15) 
Nas parábolas de Jesus, Ele compara o Reino dos Céus a um homem que vai procurar 
trabalhadores para a sua vinha (Mateus 20:1 e 2). Do mesmo modo, Jesus nos confia a nos 
juntarmos a Ele para, por Ele, chegarmos ao Pai (João 14:16). 
E chegamos ao Pai quando aceitamos a Jesus nas nossas vidas, manifestada publicamente 
pelo baptismo nas águas. É essa a ‘aliança’ que assinamos com Jesus, proclamando-O nosso 
Senhor e Salvador. 
Porém, o baptismo é apenas a ‘aliança’, pelo qual vamos trabalhar na vinha do Senhor, não 
importando se, como na parábola, logo pela frescura da manhã, se ao refrescar do dia, quase 
ao final da tarde, hora de se largar o trabalho (Mateus 20:3 a 7). Porque a recompensa 
combinada com todos é a mesma: chegar ao Pai. 
Temos, então a ‘aliança’, mas temos ainda o trabalho por fazer. Somos os lavradores da 
vinha, a quem o Senhor arrenda e em seu tempo espera receber o seu quinhão de rendas. 
(Mateus 21:33 e 34). 
Cuidar da Igreja, enquanto corpo, com o empenho que possamos dar (Romanos 2:6; I 
Coríntios 3:8 e II Coríntios 5:10). É este o trabalho na vinha. Não só temer a Deus, reverenciá-
Lo, mas também ter o Amor nas nossas vidas, maior que a Fé e a Esperança (I Coríntíos, 
13:13). E o que é este Amor que Jesus Cristo proclama: dar de comer a quem tem fome, dar 
de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está doente ou preso (Mateus, 
25:34 a 36). E estes ‘quem’, quem são? Jesus dá, Ele mesmo a resposta: "...Em verdade vos 
digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes...” (Mateus 
25:40). 
Nos tempos insanos do Mundo, a parábola das vinhas é cada vez mais pertinente, na 
necessidade de estarmos atentos e trabalharmos constantemente no nosso compromisso de 
cristãos, fundamentando a Igreja, enquanto um corpo uno. Sermos o sal da terra, a luz do 
mundo! (Mateus 5:13 a 16)  
 

João Falcão-Machado 
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ESCAPANDO ÀS BALAS! 
“...tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 
inflamados do Maligno...” (Efésios 6:16) 
 

Egipto, 1968, cidade de Asyut. Em pouco mais de 6 dias, Deus estava a operar um tremendo 
avivamento através de uma campanha evangelística liderada por um jovem de pouco mais 
de 30 anos. Das 30 pessoas no primeiro culto às 6000 do culto passado, estavam milhares de 
salvações e vidas transformadas pelo meio. 
 

O governador da cidade não estava nada satisfeito, pois tinha o relatório de que os bares, 
cinemas, casas de prostituição e casinos estavam ‘às moscas’. Toda a cidade estava a 
entregar a vida a Jesus. 
 

Então, no sétimo culto da Campanha, cerca de 12000 pessoas estavam num descampado, ao 
ar-livre, à espe que se iniciasse. 6000 homens de um lado, uma cortina no meio e 6000 
mulheres do outro (crianças não foram contabilizadas), esperavam anciosamente por um 
toque de Jesus. Enquanto esse jovem subia ao palco, surgiu a notícia que o governador tinha 
proibido o uso da aparelhagem sonora e que se ele quisesse realizar o culto na mesma, 
arriscava-se a ser fuzilado pelos soldados do governador. 
 

Este jovem, lembrando-se de que Deus era com ele, subiu as escadas do palanque e deu 
início ao culto com louvor. Quando ele, mais tarde, iniciou a pregação, 12 soldados, vindos 
das coxias, correram para a área de ministrar e ajoelhando-se, apontaram as espingardas 
para aquele pregador. As mulheres choravam e gritavam. Os homens hesitavam sobre se 
deviam agarrar os soldados, ou não. 
 

Naquele momento, o pregador disse: “Soldados, vocês podem-me matar agora, mas por 
cada bala que dispararem sobre mim, 100 pessoas se levantarão no meu lugar, para fazer e 
prosseguirem o meu trabalho. E se Deus o permitir, podem disparar agora.” 
 

Havia um poder tremendo naquele lugar. Uma unção de Deus poderosa. Os Soldados 
simplesmente paralizaram até que um por um deixaram cair a espingarda, se arrependeram 
e entregaram a sua vida a Jesus, juntamente com outras 1200 pessoas, naquela noite. O 
governador acabou expulso daquela cidade e aquela rua, que dá para aquele terreno, ainda 
hoje se chama ‘Rua do Avivamento’. 
 

Talvez você esteja ainda a ‘subir as escadas para o palanque’, ou já tenha ‘as espingardas 
apontadas contra si’, mas lembre-se que quando não duvidamos do nosso Deus e de quem 
somos, nada nos poderá suceder, nada nos poderá atingir. Agarre-se a Deus e exercite a sua 
Fé, até perder todas as dúvidas. 

Samuel Doctorian 

 



20 REUNIÕES DA IGREJA: 
 

Doming os 10 h     – Reunião da Palavra e do Poder de Deus 

6.ª F eiras 21h      – Reunião de Estudo Bíblico e Crescimento 

Grupos Familiares  – Em casa dos Irmãos, em família 
 

EVANGELIZA ÇÃO  – Em 2018 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! 
 

ORAÇÃO E AÇÃO DE GR AÇAS  – A Igreja só avança quando 
está unida. E se há algo que une a Igreja e os propósitos é a 
oração. Por isso, temos o Memorial de Oração  (em que todos 
intercedemos em casa, todos os dias), como também temos um 
tempo de Intercessão antes das reuniões de Domingo e ainda 
tempos de intercessão, durante a semana, na 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 SOCIAL  – 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! Ajude-nos. Ajude a nossa Ação Social! 

 

GRUPOS FAMI LIARES  – É um dos 
Ministérios mais importante da Igreja. 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, 
mas com a inovação de um tempo de perguntas e respostas com convívio entre os irmãos. 
Já temos Grupos Familiares em vários locais, mas queremos muito mais... 

E que tal ter um Grupo Familiar na sua casa?  
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CHUVA SERÔDIA 2018 12 

16, 17 e 18 Novembro 

O REFRIGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO! 

"...Pedi ao SENHOR chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao SENHOR que faz relâmpagos; 
e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo..." (Zacarias 10:1) 

 

Será um tempo de refrigério e revitalização no Poder do Espírito Santo de Deus, renovação e 
transformação em Deus! 

Não perca nenhuma reunião, esteja presente em todas os dias! 
Contamos consigo! Traga alguém pela primeira vez! Traga a sua família! 

 

TODOS SÃO BEM VINDOS! 

Emissão em Direto e ao vivo dos 3 dias do evento, via Internet em: 
www.ministeriosjoaoviegas.org e http://www.youtube.com/minjoaoviegas  

 

COMO CHEGAR ATÉ NÓS? 

Rua de Santo Eloy, 53A - Pontinha 
+351 966 711 188 

pastor@ministeriosjoaoviegas.org 
 

OS TRANSPORTES PÚBLICOS DISPONÍVEIS SÃO: 
Metropolitano de Lisboa - Linha Azul: Estação da Pontinha (500m da Igreja) 

Autocarros da Carris - 747, 726, 724, 729, 768 
Autocarros da Rodoviária de Lisboa: (Linha Amarela) 206, 227 

Autocarros da Lisboa Transportes: 143, 168, 181 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ministeriosjoaoviegas.org%2F&h=NAQFEhEqu&enc=AZPTIClBn-IZt9iKhMpDMyfQikFWYRKGFkVy_va6k4Lr2DyIRqlskLzJ0R4xCX8kyZw&s=1
https://www.youtube.com/user/minjoaoviegas

