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VERSÍCULOS PARA MEDITAR… 

ISAÍA S 6:3 A  8 
"...E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, San-

to é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua 
glória. (...) Então disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; 
porque sou um homem de lábios impuros, e habito no 

meio de um povo de impuros lábios; os meus olhos viram 
o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou 

para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara 
do altar com uma tenaz; E com a brasa tocou a minha bo-
ca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua ini-

quidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto 
ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem 

há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a 

mim...”                 (in Bíblia Sagrada) 

“FALTA-TE 

ALGO!” 
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EDITORIAL 
SANTIFICAÇÃO! 

Já entrámos em Julho e há coisas que não mudam, apesar 

do tempo e dos acontecimentos: A Benção do Senhor 

permanece (bem como a Sua Unção e Glória) e quanto 

mais a luta aquece, mais a Igreja cresce! Aleluia! 

A Glória do Senhor a cada reunião aumenta, milagres, 

curas, libertações, transformações, profecias, coisas 

extraordinárias, salvações nos Grupos Familiares! 

O Senhor está agradado connosco! 

Mas não chega ainda! Queremos mais. Mais salvações. 

Mais famílias. Mais membros a serem fieis ao Domingo e 

6Feira. 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! 

É hora de viver a Verdade que ouvimos e pregamos. É hora 

de nos santificarmos mais e receberemos a santificação de 

Deus, sem a qual ninguém O verá! 

Claro que teremos maiores ataques do inimigo sobre nós! 

Mas isso só nos mostra que estamos no caminho certo e 

com Deus do nosso lado! 

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?  
 

E mantendo-nos firmes ao segredo: “...Louvando a Deus, e 

caindo na graça de todo o povo. E todos os dias 

acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 

salvar...” (Atos 2:47) 

Amo-vos! 
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https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/2/47
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IGREJA SEDE  
 

Mo r a da  Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha 
   1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa) 

T e lef o ne  (+351) 966 711 188 * (+351) 21 580 64 36 

T r a nspo r te s:  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 

We bsit e  www.ministeriosjoaoviegas.org 

E-mail  pastor@ministeriosjoaoviegas.org 

F ac e book   https://www.facebook.com/ministeriosjv 

Y o ut ube  http://www.youtube.com/minjoaoviegas 

CURADO DE ÚLCERAS DO ESTÔMAGO! 
 

Há umas semanas atrás comecei a sentir muitas dores na zona abdominal e do estômago. 
Eram dores terríveis, que eu não estava a conseguir suportar. Fui ao hospital, mas o médico 
não via justificação para tais dores. Aconselhou-me a ir à médica de família, para ela passar 
credenciais para exames, a fim de investigar o que seria. Assim fui e fiz uma bateria de 
exames.  
Mas logo ao final desse dia, comecei a ter necessidade de ir muitas vezes ao wc, onde eu 
pensei que estava com uma grande soltura de intestinos. Foi a noite toda nisto. A meio 
dessa noite, comecei a sentir-me mal. Tonto e fraco, de manhã, já não tinha forças e 
apercebi-me que estava a perder muito sangue. Acabei por ir ao hospital e pedi oração ao 
nosso Pastor. Eu só confessava a Palavra de Deus e acreditava que estava sarado. A minha 
Esposa só orava e sei que toda a Liderança da Igreja orava também. Inclusivé, tive Palavra de 
Deus com promessa (Salmos 118:17). Era uma úlcera no estômago. Fiquei alguns dias no 
hospital, mas pela Graça de Deus, fiquei curado, estou totalmente restabelecido, sem 
sequelas nem mazelas e cada vez estou melhor! Glória a Deus! 

(Um irmão 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
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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 

CHUVA SERÔDIA 2017! 5 

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
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"...Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca 
falte o óleo sobre a tua cabeça...” (Eclesiastes 9:8) 

“...Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor...” (Hebreus 12:14) 

O panorama evangélico - pentecostal na Europa, a meu 
ver, está muito negro. Não me refiro a supostas crises 

financeiras, políticas, ou sociais, mas a crises de identidade, a uma crise espiritual muito 
forte, onde a ausência do Espírito Santo de Deus é uma constante e o fruto maior dos 
tempos atuais e das opções de vida das gerações – Deus não pactua com o pecado...  

Vejo um corpo de Cristo moribundo, sem poder e limitado à busca de interesses anímicos e 
mundanos, as superficiais bençãos, as constantes acusações de pecado (dos outros), quais 
juízes! Vejo muito entretenimento, eventos e projectos e pouco propósito, pouca influência 
divina, pouca Vontade de Deus a ser cumprida. 

Vejo doutrinas anímicas e diabólicas a proliferarem como sendo de Deus... vejo muito bons 
servos e filhos de Deus a abandonarem a Igreja e a tornarem-se ‘desigrejados’, como 
verdade absoluta do evangelho... vejo a mercantilização da casa de Deus, vejo muita 
influência do mundo e do marketing (estratégias!) nas decisões pastorais e (quase) nada 
com influência do Espírito Santo... vejo desejo de crescimento desmesurado e meteórico 
como objetivo, a todo o custo, em vez de ser fundamentado na Palavra de Deus e na 
verdade que esta acarreta... Não vejo longanimidade, nem paciência. 

Vejo um corpo de Cristo pouco santificado. Sem vontade nenhuma de correr atrás da 
santidade de Deus, alcançando a santificação, para poder viver com Deus no porvir! 
“...Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 
Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao 
Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em 
perdoar...” (Isaías 55:6 e 7) 

Mas basta! É hora de fazermos a diferença! É hora de a Casa de Deus começar a cumprir a 
Palavra de Deus e a buscá-lo ávidamente, a ouvir e a praticar a Palavra de Deus como nunca, 
a desejar a manifestação de Deus constante e permanente e a transportar essa pureza e 
santidade aos que nos rodeiam, contagiando-os como antídoto ao veneno da mentira, 
engano e cegueira espiritual, ao pecado e às trevas existentes! 

Não basta interceder! Não basta evangelizar! Não basta amar a Deus! Temos que desejar e 
almejar sermos mais parecidos com Ele, aproximarmo-nos d’Ele, para O imitarmos: “...Sede 
meus imitadores, como também eu de Cristo...” (I Coríntios 11:1) 

O que nos separa verdadeiramente de Deus é a muralha do pecado que nos tem, qual 
âncora, mantido no fundo do poço, longe da vida que Deus projectou para nós! E essa vida 
só pode ser vivida com o coração puro e limpo, santificado e na busca permanente da 
Santidade existente em praticar a Palavra de Deus! Só amando, perdoando, sendo pacientes, 
obedientes, esperançosos, glorificadores do nosso Deus, poderemos alcançar a Santidade 
que crescerá em nós na mesma medida em que nos afastarmos, por decisdão nossa, do 
pecado que nos rodeia e que nos tira o foco, o objectivo e o alvo da nossa vida e dos nossos 
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Olhos (Hebreus 12:1 e 2)! A Santidade é devida à Casa de Deus! “...Quem é injusto, seja 
injusto ainda; e quem é sujo, seja sujo ainda; e quem é justo, seja justificado ainda; e quem é 
santo, seja santificado ainda...” (Apocalipse 22:11) 

A nossa tarefa, mais do que nunca é a de levar a Palavra de Deus, a verdade a todos. Porque 
só a Palavra de Deus pode manifestar o Espírito de Vida que trará ao coração de cada um a 
santificação, a limpeza da alma e do espírito. Se estamos em Cristo, não podemos 
permanecer nos erros do passado e nos interesses da vida antes de Jesus (II Coríntios 5:17). 
Com isto não estou a dizer que não devemos aproveitar as coisas boas da vida, ou os 
prazeres que cada um de nós temos, porém se esses mesmos prazeres envergonham a 
Jesus, a Palavra e a nós mesmos (ao ponto de os escondermos e tornarmos secretos), então 
não são da vontade de Deus, nem têm origem nas coisas do Pai das Luzes : “...Ninguém, 
sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a 
ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria 
concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, 
sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo 
o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem 
sombra de variação...” (Tiago 1:13 a 17) 

Precisamos limpar-nos. Purificar-nos. Santificar-nos. E isso, só através do Sangue de Jesus. 
Lavando a nossa vida, tendo temor e respeitando o sacrifício de Cristo na Cruz do calvário, 
como cordeiro eterno, no nosso lugar. Aleluia! Sem as vestes ‘lavadas’ no Sangue de Jesus, 
Deus-Pai não pode manifestar o seu perdão, amor e compaixão por nós, porque Ele é santo! 
“...E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo 
ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha 
anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, 
e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro 
dia; porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o 
monte Sinai...” (Êxodo 19:9 a 11) 

Assim, cada um de nós deverá analisar a sua própria vida (I Coríntios 11:27 a 30), todos os 
dias, preparando-se para viver uma vida cada vez mais próxima de Deus e da Sua Palavra, 
estando sempre preparado para tomar parte da Santa Ceia do Senhor, como renovação da 
nossa aliança com Deus e renovação do nosso compromisso de santidade e santificação. Não 
nos compete a nós analisarmos a vida do próximo, mas sim a nossa. Devemos cuidar da 
nossa vida e da nossa família. Proteja a sua casa e família. Para que todos possamos estar 
aptos no Livro da vida, preparados a qualquer altura, para a segunda vinda de Jesus 
(Apocalipse 3:2 e 3). Jesus está às portas e a nossa luta não é contra a ‘carne e o sangue’, 
não é contra pessoas, mas contra a natureza de pecado que ainda reside em nós e contra as 
hostes espirituais da maldade que intentam roubar-nos a nossa santificação! 

Para terminar, quero exortar a todos a sermos fieis a Deus na nossa comunhão e no nosso 
compromisso com a Casa de Deus. Não troque nada por Jesus, nem pela Sua Casa. Há tempo 
para tudo, há tempo para divertir-nos e para passear e para todos os propósitos, por isso 
nunca ocupe o seu tempo com Deus, na Casa d’Ele com outras coisas, pessoas, eventos ou 
propósitos, pois Ele abençoa aqueles que O honram primeiro! (Mateus 6:33) Amén? 

Pst. João Viegas 
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O MANUAL BÍBLICO PARA AS DIFICULDADES 
 
 

A Bíblia, no seu todo não é um livro de autoajuda. É a revelação da Palavra de Deus, com 
vista à nossa salvação. Essa é a sua essência. No entanto, na Sua infinita misericórdia, Deus 
não nos deixou desprotegidos e revelou a Sua mente, não só no que toca aos assuntos 
superiores, como a descoberta da Sua dimensão ou como os mistérios da Fé, mas também 
no que se refere aos assuntos do dia-a-dia, do quotidiano de cada um de nós. Essa revelação 
divina condensa-se no Livro dos Provérbios. 

 

E é no Livro dos Provérbios, baseado no princípio de que todo o homem prudente haja com 
base no conhecimento (Provérbios 13:16) que encontramos as pistas para solucionar aquilo 
que não está bem no dia-a-dia das nossas vidas. Desde as relações com Deus e connosco 
mesmos, até às relações com a nossa família e com as pessoas que nos rodeiam, no 
trabalho, na sociedade. 
 

De toda esta sabedoria nos advém qualidade de vida, permitindo crescer na dimensão dos 
filhos de Deus, assentes numa harmonia que advém da Sua presença constante nas nossas 
vidas. É que no Livro da Sabedoria vamos encontrar as pistas para um relacionamento com 
Deus, connosco, com o próximo, bem como com as riquezas e até com o sexo oposto. 

E em parábolas, quando são referidos os Lábios, os Pés, os Ouvidos e as Mãos, são-nos 
dados ensinamentos preciosos que nos colocam no caminho da retidão, numa postura 
exemplar, de referência, como o devemos ser a partir do momento que aceitamos Jesus em 
nossas vidas. 
 

É um caminho que nunca fica completo mas, pelo contrário, todos os dias tem de ser 
reconstruído, vencendo as forças do Mal que querem a perdição dos Filhos de Deus. Porque 
é caminho de Deus aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca 
perversa (Provérbios 8:13 e 14). 
 

Torna-se, pois, o Livro dos Provérbios, a ‘colher e a talocha do pedreiro’ para construir o 
muro da Igreja que existe dentro de cada um de nós. E deixemos que o sábio que cada um 
de nós é, crescer em prudência e que o instruído habitante no nosso coração adquira a 
habilidade (Provérbios 1:5). 
 
 

Deus vos abençoe! 
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A IGREJA 
Recentemente foi um choque enorme receber a notícia do suicídio do filho adolescente de 
um amigo. Debruçamo-nos um pouco sobre esta tragédia. O garoto, de 13 anos, foi criado no 
seio de uma família cristã crente, de frequentar semanalmente a igreja. Mas isto não 
impediu este triste acto. Circunstâncias particulares facilitaram o acto. Mas deixemos isso 
por agora. A causa próxima foi a de ter perdido o ano escolar, no âmbito de uma família e 
sociedades altamente competitivas. Apesar de todo o amor que lhe foi dado, esta criança 
(irmão mais novo de duas raparigas tidas como extremamente inteligentes), filho de uma 
professora e frequentador de uma escola e meio social que desenvolvem como ideal de vida 
e de sucesso a competividade extrema; nestas circunstâncias foi fácil desenvolver-se junto 
dele um quadro depressivo, onde a perda do ano escolar não foi vista pelo próprio como 
uma oportunidade de amadurecimento mas, pelo contrário, como uma tragédia vergonhosa 
e incontornável. 
Perante um quadro trágico desta dimensão, que resposta nos dá a Bíblia? Que resposta nos 
dá à revolta destes pais? “...Vinde a mim, vós que chorais...” (Mateus 11:28). Esta uma 
primeira resposta do próprio Cristo. Porque ele é o consolador (João 16:17) Porém, um caso 
destes é um tremendo desafio à fé: como pode Deus permitir uma situação destas? A 
resposta a esta questão nos remete, por um lado, a uma profunda reflexão sobre o Livro de 
Job e a necessidade de compreendermos que quem nos dá ou nos faz o Mal não é Deus e 
que é caminho errado acusá-lO das coisas que possam fazer-nos sofrer.  O propósito de Deus 
não é fazer-nos sofrer, mas, pelo contrário, ser o nosso consolador. Pelo que tudo o que nos 
causa sofrimento na nossa vida, não seja, pelo medo, impecilho da manutenção da nossa fé, 
mesmo em circunstâncias extremamente adversas. 
Por outro lado, esta questão remete-nos ainda à questão do livre arbítrio e da vigilância 
constante (Mateus 25:13) sobre os ataques de Satanás, escondidos nos actos de negligência, 
na pressão social do mundo que, nos obcecando com o mais e mais, nos impede de sermos 
simplesmente filhos de Deus, agradecidos pelo que temos. Não disse Jesus "...Porque vos 
preocupeis com o dia de amanhã? olhai os lírios do campo e as aves do céu…" (Mateus 6: 24 
a 34). 
Este caso leva-nos, ainda, a um alerta sobre a necessidade que temos de, tomados pela 
compaixão cristã, ensinarmos os nossos filhos a aceitar a adversidade para, a partir dela, 
reconstituir novas oportunidades, novos futuros... 

Deus vos abençoe! 
João Falcão-Machado 
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PROCURAR A IDENTIDADE DE DEUS 2/2 

Uma das grandes artimanhas do deus deste século (satanás) é o de camuflar a verdade com 
mentiras e com preceitos sem fundamento. Com isto, satanás tem conseguido fazer muitos, 
em especial os jovens, duvidarem do real sentido do compromisso com Jesus e com a Sua 
Casa! E quando falo de preceitos, falo de ‘obrigações e proibições’ fortuítas, muitas delas 
sem fundamento de verdade ou da Palavra de Deus, que depois não produzem fruto na vida 
de quem é ‘amarrado’ por elas. Ao não produzir fruto, faz com que nasça um sentimento de 
apostasia e incredulidade, sobre todas as coisas que a Palavra de Deus ensina! Como a 
esperança é colocada noutras coisas e a Fé fica fraca, deixa de haver frutos do Espírito na 
vida destas pessoas. Que perigo que isto é! 

Logo, logo, deixa-se de orar. Depois perdemos a vontade de vir à Casa de Deus. E por fim, 
aos olhos já cheios da ‘areia’ da mentira, do engano e da desilusão da fé fraca, tudo é 
questionável e o compromisso, fica sem razão de ser. 

O propósito desta palavra é o de nos alertar a abrir os olhos, estudando a Palavra de Deus a 
cada passo, instrução e a cada situação na nossa vida. Não fazer juízos de valor, sem 
esclarecer. Não permitir que o veneno da falta de perdão nos faça adoecer. Não podemos 
permitir que satanás nos envolva nas suas artimanhas, armadilhas e emboscadas. (Efésios 
6:10 a 18) Lembre-se que ele é perito no engano e pai da mentira! 

Se o nosso coração estiver sempre cheio da Palavra de Deus, se orarmos com regularidade, 
nunca seremos enganados, nem envenenados, pois a verdade da Palavra de Deus funciona 
como antídoto a todo o estilo de doutrina errada, intuito anímico e propósito diabólico. 
(João 8:31 e 32; Isaías 54:17) 

Assim, quero exortar todos a terem a identidade de Jesus, da Sua Palavra e o Espírito que o 
Senhor Deus colocou como visão deste ministério, como sendo a nossa identidade. Não 
devemos procurar a identidade de outros. Não devemos misturar conceitos. E toda a 
doutrina que provier de outros, que a esquadrinhemos com ousadia e autoridade (Actos 17; 
Hebreus 4:12 e 13), para saber se nos convém, se é adequada e se é verdadeira ou não, para 
não lançar confusão nem divisão, onde Deus não habita! 

Ora, o Ap. Paulo, mesmo no final da sua carreira, assumiu que não sabia tudo. E isto é outro 
alerta para nós: não podemos pensar ou presumir que sabemos tudo, porque não o 
sabemos (Filipenses 3:7 a 10). Humildade e fome de conhecimento, são os ‘sapataos’ da 
nossa caminhada com Cristo, onde aprendemos até ao fim. Nunca rejeite a aprendizagem ou 
o conhecimento de Deus, por parte do seu Pastor (Oseias 4:6), pois o fruto dessa recusa é 
muito pesado e de cerviz dura. 

Um crente em Jesus, que nunca recusa aprender, que é obediente e humilde, que O busca e 
assume o seu compromisso, com a Palavra no coração, é um crente invencível! (Daniel 
11:32; Lucas 9:23) 
 

A Paz do Senhor a todos e as bençãos de Deus sobre vós!  
 

Pst. João Viegas 



20 REU N IÕ ES  DA IG RE JA :  
D o mingo s 1 0 h    – Reunião da Palavra e do Poder de Deus 

6 .ª F e ira s 2 1 h     – Reunião de Estudo Bíblico e Intercessão 

Grupos Familiares  – Casas dos Irmãos (Ver mapa, pág. 4) 
 

EV AN G EL IZ A Ç ÃO  – 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 A ÇÃ O E  A Ç Ã O D E GR A Ç A S – 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! 
 

A Ç Ã O SOC I 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! 
 

G R UP O S F A MI 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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“...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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