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A RTIGO DE OPINIÃO
João Falcão - Machado
PÁG. 9

"...Se eu fechar os céus, e não houver chuva; ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra; ou se enviar
a peste entre o meu povo; E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o
meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão
fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias...”
(in Bíblia Sagrada )
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EDITORIAL
VAI VALER A PENA!

Começo por desejar a Paz e o amor do Senhor sobre todos!
A Benção do Senhor permanece connosco(bem como a Sua
Unção e Glória). As circunstâncias e dificuldades se
levantam e tentam impedir a obra de Deus, mas temos a
promessa de que ‘os portões do inferno, não prevalecerão
contra a Igreja de Cristo’! Aleluia! E quanto mais a luta
aquece, mais a Igreja cresce! Glória a Deus!
Estamos a estudar uma série de mensagens com o título
‘ENSINANDO A VERDADE’, que já nos fez caminhar pela
responsabilidade da Igreja, dos líderes e sobre santificação.
O que mais virá? E o que mais o Senhor terá para colocar
nos nossos corações? Estamos dispostos a aprender e a
colocar em prática? Queremos chegar perto de Deus?
Estamos abençoados, mas não chega ainda! Queremos
mais. Mais salvações. Mais famílias. Mais membros a serem
fieis ao Domingo e 6.ª Feira. Queremos cada um de nós a
darmos mais pelo Reino de Deus e por esta Casa de
Oração, Casa de Deus, Igreja e Ministério, para a Glória de
Deus! Porque... VAI VALER A PENA! Aleluia!
É hora de nos santificarmos mais e receberemos a
santificação de Deus! Claro que os ataques de satanás
serão maiores sobre nós! Mas isso só nos mostra que
estamos no caminho certo e com Deus do nosso lado!
‘Maior é o que está em nós, do que aquele que está no
mundo! Precisamos de evangelizar muito mais! Falar mais
de Jesus às pessoas que nos rodeiam, trazê-las à Igreja e ao
Grupo Familiar! Com oração e persistência alcançar os
corações desviados! Deus está às portas e não podemos
perder o nosso foco e objetivo: Salvação das almas! Amén?

Amo-vos!
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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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CURADO DE PROBLEMAS NO ESTÔMAGO!
Durante bastante tempo, sofri de problemas no estômago que me provocavam mal-estar,
dores, entre outras coisas. Num dos Cultos, o Pastor orou por mim, no fim e eu fiquei bem,
tendo as dores e o mal-estar passado por completo. Contudo, ao fim de algum tempo, tudo
voltou. Na semana passada, no Culto de Domingo à tarde, o Pastor movido pelos Dons do
Espírito Santo, disse que estava ali uma pessoa que tinha problemas no estômago e que
estava a ser sarado pelo Espírito Santo, que pequenas feridas estavam a ser fechadas por
Ele. Imediatamente senti um calor muito grande, no meu estômago e o mal-estar, as dores e
até o mau hálito que este problema me provocava, desapareceram por completo e nunca
mais tive problemas no estômago, Aleluia! (Um irmão da nossa Igreja)

CURADA DE DORES FORTES NUMA PERNA!
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! (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) 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
F ac ebook
https://www.facebook.com/ministeriosjv
Youtube
http://www.youtube.com/minjoaoviegas
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MORADAS DE GRUPOS FAMILIARES
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CHUVA SERÔDIA 2017!
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10, 11 e 12 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! Aleluia!

6.ª FEIRA - 10 NOVEMBRO (21h)
Louvor e Adoração, Pregação da Palavra de Deus, derrame da Unção e Poder de Deus com
imposição de mãos, oração pelos doentes, aconselhamento pastoral

SÁBADO - 11 NOVEMBRO (15h)
Louvor e Adoração, Pregação da Palavra de Deus, derrame da Unção e Poder de Deus com
imposição de mãos, oração pelos doentes, baptismo no Espírito Santo

DOMINGO - 12 NOVEMBRO (10h)
Louvor e Adoração, Pregação da Palavra de Deus, derrame da Unção e Poder de Deus com
imposição de mãos, oração pelos doentes, Ceia do Senhor e Consagrações

Marque as suas férias para este evento, troque folgas e turnos!
Esteja connosco nestes 3 dias, enchendo-se do Poder do Espírito Santo de Deus!
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
https://www.youtube.com/user/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
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A CASA DE DEUS!

“...E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de
Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada
para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles
habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará
com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos
toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas...” (Apocalipse 21:2 a 4)
Durante a noite orei ao Senhor, e estive bastante tempo na presença de Deus, muito desse
tempo estive praticamente a chorar, pouco ou nada consegui dizer a Deus e de entre
daquilo que eu podia, comecei a dizer ao Senhor: “Ajuda-me, o que é que eu vou dar ao Teu
povo? O quê que eu vou ministrar? Eu quero dar pão fresco, eu preciso dar alimento fresco,
eu preciso de dar a Tua Palavra ao Teu povo”... Então o Senhor mostrou-me algo, que eu
quero partilhar convosco.
Deus deu-me a passagem de abertura deste estudo, por causa do versículo 3... agora veja a
promessa... João vê a nova Jerusalém (isto é um vislumbre do futuro), vê a cidade santa a
descer e depois ouve a voz de Deus que diz: “...Este é o tabernáculo de Deus, onde Deus
habítará e o Seu povo com Ele, eles serão o Seu povo...” e dentro deste pormenor há uma
promessa de Deus, essa promessa não é só para essa altura, é para agora, porque é a
promessa em que Deus habitará connosco e nós com Ele! E nós quando habitamos com
Deus e Deus connosco, quando Deus faz morada em nós (porque somos o templo do Espírito
Santo), então Deus habita connosco! E então o versículo 4 tem de ser real, já nesta vida!
Sabe o que é que diz? “...O Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima, não haverá mais
morte...” não há! Morte espiritual não há, porque Ele nos deu a vida eterna! “...nem pranto,
nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas...” Aleluia!
Depois deste versículo estive algum tempo a chorar na presença de Deus, porque eu estive a
analisar a minha vida e vejo que ainda eu não deixei Deus fazer algumas destas coisas em
mim. Eu ainda verto lágrimas de sofrimento e de dor na minha própria vida, porque ainda eu
não deixei que Deus retirasse o pranto, o clamor e a dor! Ele diz que as primeiras coisas se
foram, e você sabe o que diz a Palavra de Deus em II Coríntios 5:17? “...Assim é que se
alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez
novo...” Então as primeiras coisas já se foram. E eu disse “...Senhor então porque é que nós
não deixamos que limpes toda a lágrima? Ou o clamor? Ou a morte? Ou o pranto, ou a dor?
Porque é que ainda não estamos a permitir que Tu retires isso do nosso coração?...” E Deus
disse-me assim: “...Porque Eu ainda não Sou a casa do meu povo!...”
Eu quero gerar impacto no vosso coração, hoje! A Casa de Deus! Você acredita que Deus
habita dentro de si? Você consegue acreditar que Deus criou o Universo, criou tudo, criou
galáxias, planetas, o universo inteiro, tanto espaço, olhou para onde poderia fazer a Sua casa
e decidiu fazê-la dentro de mim e de si? Uma coisa tão extraordinária, uma decisão que
ninguém tomaría em qualquer zona deste universo e decidiu morar dentro de mim e de si. E
mesmo assim, nós não conseguimos permitir, não deixamos que Ele cumpra a promessa, a
verdadeira promessa de retirar toda a dor, retirar o pranto, o clamor, acreditar que não
haverá mais morte Espíritual, porque nós já temos a vida eterna com Jesus! Acreditar que
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Ele pode limpar as lágrimas dos nossos olhos, arrancar-nos da tristeza e da aflição, porque
foi essa a promessa que Ele nos deu. Ele próprio diz na Sua Palavra que em tudo seremos
aflitos, em tudo seremos afligidos, em tudo seremos atingidos, mas Ele nos livrará de todas
as coisas! Essa é a grande promessa de Deus! O Ap. Paulo diz: “...podemos estar abatidos
mas nunca derrotados...” posso estar em baixo, mas nunca vou ser vencido.
Este tipo de revelação, este tipo de Palavra, este tipo de crença, este tipo de fé é o que nós
temos que gerar no nosso coração, na nossa vida. Isto sim é fé! Fé não é acreditar que vou
ter um carro novo (isso faz parte da nossa vida, trabalhamos para isso) ou que vou ter uma
casa maior (trabalhamos para isso!). Fé é acreditar que as promessas de Deus verdadeiras
são reais na minha e na sua vida , no meu e no seu coração!
Um grande homem de Deus, Billy Graham dizia assim: “...O crente desta nova geração é um
crente rico, mas pobre espiritualmente...”. Eu quero ser ao contrário. Eu até posso ser pobre
(comparado aos olhos do mundo, podemos ser pobres), mas eu quero ser rico
espíritualmente! Eu quero ser verdadeiramente, Casa de Deus! Eu digo tantas vezes que
Deus habíta na nossa Igreja, nestas instalações que temos... Mas você pensa que Deus mora
aqui dentro? Não! ‘Então pastor a unção de Deus está aqui!’ - Sim, mas porque você está
aqui! Você pensa que a unção de Deus vem porque eu estou cá? Algum outro pastor ou
algum dos pastores que estão aqui connosco? Não! A unção está cá porque você está cá,
todos juntos estamos cá, e nós todos juntos somos a Casa de Deus! Aleluia!
Nós somos o Templo do Espírito Santo, a igreja não são quatro paredes. A Casa de Deus, a
igreja, o Tabernáculo, sou eu e você!
Muitos têm perguntado onde Deus habíta... Muitos têm perguntado se Deus habíta nos
céus... Eu já ouvi cientistas dizerem que o universo é a Casa de Deus e eu acho que isso é tão
limitativo quando Ele próprio afirma na Sua Palavra que decidiu morar dentro de nós! Parece
um paradoxo, parece que não faz sentido... Ele é tão grande e nós somos tão pequeninos...
mas aí é que está: Deus é um Deus de paradoxos! Deus é um Deus que gosta de confundir a
sabedoria humana com a sabedoria d’Ele e toma a decisão de habitar e viver, fazer morada e
derramar o Seu poder, a Sua unção e a Sua Glória na Sua criação! Aleluia!
‘Mas onde é que Deus mora pastor? Será que Deus mora dentro da igreja? Eu ando à
procura da Casa de Deus!’ Uma vez uma irmã, já há uns quarenta ou cinquenta anos atrás,
foi ter com um pregador Sul-Coriano chamado David Yonggi-Cho e pediu-lhe a morada de
Deus e ele disse-lhe que tinha a morada no escritório, não a tinha ali, mas que na semana
seguinte dava-lhe a morada de Deus. E este pregador passou a semana toda a orar a Deus,
para que Ele lhe revelasse a Sua morada... Não podia dar-lhe a morada da Igreja, pois ela
entenderia a presunção! Dois dias antes da reunião, Deus disse-lhe para ele ir a I Coríntios
3:16: “...Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?...”
Logo o pregador ficou feliz e no domingo seguinte, lá estava a irmã com um papel e
esferográfica, à espera para lhe pedir a morada de Deus. Aquele Pregador perguntou-lhe
onde ela morava e ela respondeu que vivia na rua tal no número tal. Logo o pregador
respondeu que essa morada era também de Deus! Ele explicou que Deus vive connosco,
dentro de nós e mostrou-lhe a Bíblia! A irmã ficou felicíssima por entender que ela era
morada do Deus vivo! Tinha sido budista por 25 anos e só agora entendia que o Deus vivo
estava com ela, vivia com ela e que nunca a abandonava nem a deixava! Amén?

Pst. João Viegas
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ACONSELHAMENTO PASTORAL
CONSTRUIR O DIÁLOGO

"…Quem dizem os homens quem eu sou?..." (Marcos 8:27 a 33)
É uma das perguntas mais famosas, senão mesmo a mais famosa de Jesus aos seus
discípulos. Uma pergunta feita também a cada um de nós mas, igualmente, um convite aos
discípulos ao diálogo, quando, de seguida, Cristo pergunta a opinião deles sobre quem Ele é.
Com efeito, para além da pergunta a cada um de nós, para que Lhe respondermos com a Fé
dentro dos nossos corações, Cristo dá-nos o exemplo do diálogo.
Porque, imbuído do Espírito do Pai, ele bem sabe que o diálogo é fundamental numa
relação, sobretudo numa relação familiar. A exemplo de Cristo, é pois bom que, no seio das
famílias cristãs, se estabeleça o diálogo. Certamente que não é, muitas vezes fácil e requer
uma certa "arte", um certo treino. O diálogo, a comunicação dentro da família, não surge no
tipo de interrogatório, sobretudo de pais para filhos, o que, muitas vezes acaba por ser
intimidante e dar os resultados contrários àquilo que se pretende. O diálogo deve surgir da
partilha.
Um bom início da partilha da comunicação dentro da família é a criação de projetos comuns,
coletivos, que envolvam todos os membros e com motivação suficiente para os entusiasmar.
Seja um passeio, umas férias, um almoço numa ocasião especial, arranjos na casa ou, até
obras na igreja, o projeto deve ser apresentado, discutido, adaptado aos interesses de cada
membro familiar, para que todos se revejam nele, mesmo por pouco que seja. Igualmente,
não devemos esperar que sejam os outros a iniciarem este diálogo: está dentro da nossa
responsabilidade, direito e dever, de o começar, independentemente da nossa posição na
hierarquia familiar. Assim como igualmente está dentro da nossa responsabilidade, direito e
dever, escutar as propostas que os restantes membros familiares nos trazem. Não é
necessariamente sentarem-se todos a uma mesa para falar, mas aproveitar momentos,
mesmos os menos esperados: uma ida juntos ao futebol, abastecer o carro de combustível,
enfim, saber usar os ambientes propícios em que cada um se sinta mais seguro para se
quebrar os muros das barreiras ao diálogo.
Por outro lado, a prática de diariamente falar em família, a partir de cada um de nós, de
coisas sem grande importância, como o dia na escola, no trabalho, pequenos episódios
divertidos com que nos cruzámos ao longo do dia é um bom exercício que permite manter
abertos os canais de comunicação e treinar para quando for necessário falar de coisas
importantes. E uma vez mais, o exemplo de Cristo, na passagem citada: ele começa do
irrelevante, a opinião dos outros para chegar ao relevante: a
opinião de cada um de nós, transcrita nas palavras de Pedro:
"…Tu és o Messias…".

Deus vos abençoe!
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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
O B OM
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COMBATE

Há pouco tempo atrás surgiu em certos meios de comunicação um debate sobre a ‘Jihad’,
esse combate contra os infiéis, que é o motivo principal da actuação dos radicais islâmicos,
sejam os talibans, seja o Daesh.
A sua definição mais corrente, até mesmo entre os islâmicos, e a mais errada, adoptada
pelos extremistas e que se resume a duas palavras: morte e destruição! E é esta definição
que alimenta o medo.
Este combate religioso, todavia, não é exclusivo dos islâmicos. Ele também existe entre os
cristãos e até noutras religiões, a partir do momento que fazem imposições pela força. Assim
sucedeu com a Inquisição e até na ditadura na cidade-Estado de Genéve, sob Calvino, no
século XVI. Assim sucede, ainda, em tantas igrejas cujos líderes perseguem os que eles
consideram dissidentes. Jihad e cruzada tornam-se termos semelhantes, desde a acção
prosélita até à acção militar…
No âmbito desta discussão, foi apontado que o conceito de jiahd também consta na Bíblia. O
que é verdade. Mas temos que entender o sentido original e puro deste conceito. Porque, no
uso actual, não se limita a matar cristãos ou quem em termos religiosos discorda de nós,
apesar do uso abusivo feito pelos radicais, mas tem o sentido do ‘bom combate’ que,
justamente encontramos na Bíblia, nomeadamente no Novo Testamento.
Esse combate, como tão bem aponta o Apóstolo Pedro, deve começar em nós mesmos, não
num movimento para o exterior, mas num movimento interior, no âmbito da consciência
cristã: ‘O julgamento pela casa de Deus começa primeiro connosco’ (I Pedro 4:17). Assim,
mais importante do que usar a força da violência contra o outro - profundamente condenado
por Jesus ao afirmar "...Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz..." (João 14:27) - é usar a
consciência sobre os nossos actos e nos questionarmos até que ponto estamos a levar a cabo
o nosso esforço contra as forças malignas que tanto assaltam a nossa alma. Não é por acaso
que na principal oração cristã, o ‘Pai Nosso’ (Mateus 6:9 a 13), pede-se a Deus que não nos
deixe cair em tentação (Mateus 6:13),
Trata-se, então e primeiro que tudo, ‘combater o bom combate da fé’, de forma que
cumprindo a vontade de Deus tomemos posse da vida eterna, chamamento máximo de
todos nós e que, como cristãos, pela coerência da pertença, a demos testemunho (I Timóteo
6:12).
Então este combate não se trata de, armados, irmos destruir quem discorda de nós, mas de
darmos testemunho de Jesus nas nossas vidas, pela prática cristã: temor ao Senhor e
testemunho vivo em como o Filho de Deus impera nas nossas vidas: pela fé, pelo perdão,
pelos actos associados ao amor (Mateus 25:35-40). Não de destruir, mas construir a
dimensão do homem novo (João 3:3-7), tendo presente que “...Deus não enviou o Filho ao
mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele..." (João 3: 17)

“...Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé...” (II Timóteo 4:7)
Deus vos abençoe!

João Falcão-Machado
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QUEBRANDO AS BARREIRAS!
ESCAPANDO ÀS BALAS...
“...Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração
não temerá; ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei
a minha confiança...” (Salmos 27:3)
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 trinta pessoas na primeira reunião às seis mil da
reunião passada, 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, na sétima reunião da Campanha, cerca de doze mil pessoas
estavam num descampado, ao ar-livre, à espera que a reunião se iniciasse. Seis mil homens
de um lado, uma cortina no meio e seis mil mulheres do outro (crianças não foram
contabilizadas), esperavam ansiosamente 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 a reunião 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 à reunião 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 para o meu lugar, para
fazer 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
paralisaram até que um por um deixaram cair a espingarda, arrependeram-se e entregaram
a sua vida a Jesus, juntamente com outras mil e duzentas pessoas, naquela noite.

O governador acabou expulso daquela cidade e aquela rua, que dá acesso 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, em Nome de Jesus!

A Paz do Senhor a todos e as bençãos de Deus sobre vós!
Pst. João Viegas
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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)
EVAN 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 (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!*

