
Revista dos Ministérios João Viegas 

Versículos para meditar… 

M AT E U S  1 6 : 1 5  A  1 8  
“…Disse-lhes Ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 

E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Fi-

lho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-

aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou 

a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois 

também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não pre-

valecerão contra ela...” 

 (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 
P R E C I S A MO S  D E  N O S  F I R M A R  N A  P A L A V R A !  

Estamos na segunda metade de 2015 e cada vez são mais 

notórios os sinais da segunda vinda de Jesus. 

Sejam sinais naturais, sejam da sociedade, fenómenos, ou 

mesmo dentro do corpo de Cristo. 

Jesus alertou-nos que isto surgiria e apesar de a nossa 

perceção temporal não ser igual à de Deus (“...Mas, 

amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor 

é como mil anos, e mil anos como um dia...” II Pedro 3:8) e 

de estes sinais estarem à acontecer há já muito tempo, não 

podemos ignorar que, tal como as contrações da grávida, 

ao nascer do bebé, assim o mundo como o conhecemos e a 

Igreja como está, também estão a dar sinais cada vez mais 

intensos e em maior número de que o Salvador está 

prestes a vir buscar o Seu povo. 

Mas Jesus também nos disse: “...Acautelai-vos, que 

ninguém vos engane...” (Mateus 24:4) e por isso quero 

alertar e exortar todos a firmarem-se em Jesus e na Sua 

Palavra verdadeira, não andando mais em busca de 

doutrina fácil mas mentirosa ou com revelações obscuras e 

lamacentas, nem na ânsia do ‘milagre fácil’, que muitas 

vezes enganam até os mais conhecedores e ’esclarecidos’  

da Palavra de Deus... 

Ore pelos Ministérios João Viegas. Temos tantas ideias e 

projetos, tantos sonhos que queremos levantar e tornar 

reais, onde o propósito principal é de Glorificar a Deus e 

onde você é parte integrante e importante! Queremos 

levar a Palavra de Deus, a verdade a todos quantos a 

queiram e precisem dela! Precisamos combater os Espíritos 

de mentira, de engano e cegueira espiritual que têm 

prevalecido e afastado famílias de Cristo!  

Vamos mudar as nações que Deus nos deu! 

Bençãos de Deus! 

Amo-vos! 
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A  A P R O V A Ç Ã O  D O  S E N H O R!  
Eu não conhecia a Bíblia. Não acreditava num Deus com tanto amor por nós. Por muitos 
anos só acreditei num ser ou algo muito poderoso que controlava tudo e por isso, o modo 
como recebi Jesus foi diferente do habitual... Aceitei Jesus, em casa através da Internet. A 
partir desse momento, Deus começou a revelar-se em mim e comecei a ter experiências que 
mudaram a minha vida. A minha família já frequentava a igreja e insistia que eu também 
deveria. Mas a minha desconfiança e medo em relação às ‘igrejas’ fazia-me rejeitar essa 
hipótese. Mas cerca de 3 meses depois de ter Jesus na minha vida senti que faltava-me algo, 
o meu coração dizia que devia ir à igreja. E não sabendo mais o que fazer, numa oração, pedi 
a Deus que me dissesse de alguma forma se a igreja que a minha família frequenta 
(Ministérios João Viegas), seria de confiança e se não seria uma desilusão... Um dia acordei 
com uma imagem na minha cabeça: um fundo preto e escrito ‘ROMANOS 1:6’ em letras 
desfocadas e bem pequenas. Não sabia o que significava mas incomodava-me não saber, por 
isso comentei com a minha mãe que logo mostrou que era um versículo bíblico: "...Entre as 
quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo..." Arrepiada, percebi que era 
Deus que me chamava e que aprovava a minha ida para os Ministérios João Viegas. O que 
quero que retenham deste testemunho é que não devemos decidir nada sem primeiro 
consultar a Deus. Ele é o nosso melhor conselheiro. (Uma irmã da 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 – Pontinha 
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Web Blog  http://recadoespecial.blogs.sapo.pt 
 

Web Blog http://evangelho-livre.blogspot.com 
 

Web TV  Em breve novidades... 
 

E-mail pastor@ministeriosjoaoviegas.org 
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20 CURIOSIDADES DA BÍBLIA 4 

   
 Quem foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites? Jesus (Mateus 4), Elias 

(I Reis 19:8) e Moisés (Deuteronómio 9:9). 

 Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes do seu pai, Enoque, que foi 
arrebatado por Deus. 

 Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nos dias de hoje é o equivalente a uns 40 
Euros. 

 Calcula-se que o presente que Naamã tentou oferecer a Eliseu, do qual Geazi se apropri-
ou, equivaliaria a uns 70.000 Euros. 

 A frase ‘Não temas’ surge na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e ainda sobra 
uma para o ano bissexto. 

 A arca de Noé media 134 m de comprimento, 23 m de largura e 14 m de altura. A sua 
área total nos três pisos era de 9.250m2 e um volume total de 43.150m3 aproximado, o 
que a torna próxima dos barcos atuais. (Génesis 6:15 e 16) 

 O movimento ecológico começou através de um alerta de Deus. (Êxodo 23:28 e 29) 

 O nome mais comprido e estranho na Bíblia é Maersalalhasbaz - filho de Isaías. (Isaías 
8:3 e 4) 

 Onde na Bíblia é mencionado que Paulo não era casado? Em I Coríntios 7:8 (era viúvo ou 
solteiro). Mas provavelmente seria viúvo, porque ele pertencia ao Sinédrio (Supremo 
Tribunal dos Judeus - Atos 26:10) e a este só eram permitidos membros casados. 

 Onde na Bíblia é mencionado que Paulo tinha uma irmã? Em Atos 23:16. 

 Quem aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância? Timóteo. (II Timóteo 3:15) 

 O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia, é um acróstico. Os 176 versículos acham-se dividi-
dos em 22 secções de oito versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do 
alfabeto hebraico. 

 O maior pregador e profeta nunca realizou um milagre, mas foi o pregador mais convin-
cente: João Batista (João 10:41 e 42). 

 Qual é o menor capítulo da Bíblia? O Salmo 117. Qual o maior capítulo da Bíblia? O Sal-
mo 119. Qual é o capítulo que está no centro da Bíblia? O Salmo 118. 

 Existem 594 capítulos antes do Salmo 118 e 594 capítulos depois dele. Ao todo a Bíblia 
tem 1188 capítulos. Sabe qual é o versículo central da Bíblia? Salmo 118:8... 

 700 homens canhotos atiravam pedras com uma funda e acertavam num fio de cabelo 
sem errar (Juízes 20:16). 

 A ‘Epístola da Alegria’, a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão, e as expres-
sões de alegria aparecem 21 vezes na epístola. 

 Que escritor bíblico faz referência ao papel e à tinta? João. (II João 1:12) 

 Todos os versos do Salmo 136 terminam com o mesmo estribilho: ‘Porque a Sua miseri-
córdia dura para sempre’. 

 Salomão não era o único Rei sábio, haviam mais 4... (I Reis 4:29 a 31) 

 “...É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem…” (Salmo 118:8) 



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; vestis-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 está como está, pois está longe de Deus e afastado da Sua Casa. Passamos a vida a 
‘construir a nossa casa’ e esquecemo-nos do verdadeiro propósito pelo qual estamos cá: 
Adorar a Deus! 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, Ele (o criador da Lei da sementeira e da Ceifa) tem 
o desejo de nos ver prósperos, vencedores, e com as necessidades amplamente supridas. 
Semear para o avanço da obra (também) é servir a Deus. Semear para edificar a Igreja é 
servir a Deus! Jesus teve a ajuda de 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 mantimento na minha 
casa...” (Malaquias 3:10 e 11) 
“...Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, 
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer 
estas coisas, e não omitir aquelas...” (Mateus 23:23) 
Mas tudo o que semeamos na Casa de Deus seja sempre em amor e por amor a Deus, pela 
obra, pelos perdidos, pelos necessitados, para que a Igreja possa alcançar cada vez mais 
pessoas e famílias, dando Jesus e o evangelho e a ajuda que Jesus também dava! Quando o 
fazemos, permitimos que o amor de Deus alcance mais e mais pessoas e que desta forma 
possamos cumprir a Palavra de Deus nas nossas vidas. 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 justiça, 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 

O  E V A N G E L H O  E M  A Ç Ã O !  ( T E S T E M U N H O  D E  S A L V A Ç Ã O  2 / 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) 
 

(Continuação…) Quando assumimos e confessamos os nossos 

pecados e quando verdadeiramente nos arrependemos Deus 
sempre perdoa! Assim, Deus devolveu-me a dignidade e a honra e 

por isto sou eternamente grata! Um dia, durante um evento para jovens, numa reunião cuja 
pregação era sobre santificação, Jesus tocou profundamente no meu coração e mudou a 
minha vida! 
Tomei a decisão radical de seguir a Palavra de Deus na sua totalidade e não voltar a 
‘entregar-me sexualmente’ até ao casamento! Custasse o que custasse e doesse o que 
doesse e nessa altura já estava a namorar com o meu atual marido, que, depois de ter-lhe 
contado o meu passado, aceitou e respeitou a minha decisão. Sim, quando se ama 
verdadeiramente e se tem a intenção de ter um relacionamento sério e duradouro é possível 
fazer este tipo de decisão prevalecer na nossa vida! 
 

Anos mais tarde, já casada e em casa própria, Deus falou comigo através de uns sonhos e saí 
da igreja de onde estava (a qual o meu marido não queria frequentar) e mudei-me para os 
Ministérios João Viegas. Um dia, numa situação em que um cão meu esteve doente, falei 
com o meu marido e disse-lhe que queria que o pastor orasse pelo bichinho. O Pastor 
aceitou orar pelo meu cão e o meu marido aceitou vir comigo à igreja num dia de semana... 
Sem pregações, sem buscar o interesse próprio, o pastor conseguiu aproximar o coração do 
meu marido para Deus e para a igreja e fê-lo mudar a opinião sobre os pastores. Não muito 
tempo depois, finalmente o meu marido entregou a vida a Jesus e passou a frequentar a 
igreja! A partir daí e nos últimos 2 anos, muitas mudanças aconteceram! Deus abençoou a 
minha vida grandemente: Passei aos quadros efetivos da empresa onde estou a trabalhar 
(completamente fora do prazo de renovação do contrato), o aumento de escalão de 
ordenado que estava congelado foi desbloqueado, passei a usufruir de excelentes regalias e 
muitas coisas boas, que só podem ser provenientes de Deus! Comprámos a casa onde 
vivíamos e mudámos de carro! De forma sobrenatural, conseguimos vender a mesma casa 
por um bom preço e agora estamos à procura do melhor que Deus tem para nós! Mas ainda 
há mais... Depois de anos a orar e a pedir a Deus para que o meu marido mudasse os 
horários rotativos do trabalho (pois ficava sozinha, triste e ele assim não podia servir a 
Deus), Deus concedeu mais esse desejo e agora o meu marido trabalha de dia, com horário 
fixo e com folgas aos fins de semana e ele serve a Deus com alegria e zêlo! 
 

Deus é bom! Deus é fiel! Ele transformou e (porque somos imperfeitos) continua a 
transformar as nossas vidas! Ele nos ama e nunca nos abandona! Se O buscarmos de todo o 
coração, nos rendermos a Ele e cruxificarmos todo o nosso orgulho, ego, manias, vícios (tudo 
o que é contrário à Sua Palavra), Ele tudo fará!  
 

Deus abençoe! 



CRISTÃO ATENTO! 

D E U S  N Ã O  E S T Á  E M  C R I S E !  
 

"...Que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai à tua 
alma..."  (III João 1:2)  
 

Prosperidade não é uma ação de um milagre, mas sim uma conquista com fé, paciência e 
obediência em nome de Jesus! Prosperidade é um processo de contínua obediência e 
confiança às promessas de Deus. 
 

Provisão instantânea é um milagre, é algo extraordinário, mas que Deus só faz quando vê 
que já não podemos percorrer o caminho que nos leva à prosperidade (de tempos a 
tempos). Simão Pedro (filho de Jonas), era um pescador de Betsaida, na Galileia. O 
temperamento que se atribui ainda hoje aos galileus revela-se na energia, independência e 
no carater destemido, bem representado por Pedro na Palavra de Deus: 
"...Senhor, disse-lhe Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Ele 
disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com 
Jesus..." (Mateus 14:22 a 32) 
 

Não é difícil saltar do barco, e começar a dar alguns passos sobre as águas, como Pedro. 
Difícil é continuar a dar passos sobre as águas e prosperidade é precisamente isso. Não é 
algo de tempos a tempos! É continuar a caminhar sobre as águas! Um passo, mais um passo 
e mais outro passo… Prosperidade é continuarmos a cumprir com as nossas obrigações 
(pagar as nossas dívidas). É continuarmos a levar, sempre que se justifique a família ou um 
amigo ao restaurante. É continuarmos a fazer reservas. É continuarmos, fielmente, a 
entregar os nossos dízimos e ofertas alçadas na nossa Igreja e congregação. Prosperidade é 
continuarmos a manter a saúde nos nossos corpos e depois de fecharmos a porta por 
dentro, na nossa casa, deitarmo-nos em paz. Prosperidade é um processo. Nunca foi algo 
que alguns ‘crentes sortudos’ alcançaram. Não se trata de uma ‘roda da sorte’. O cristão não 
conhece nem a sorte e muito menos o azar. O cristão conhece o  Jahweh – Jireh! 
 

A palavra de ordem dos políticos do nosso país e da europa é de crise. O mundo está em 
crise, mas, Deus não está, Glória a Ele para sempre! Simão Pedro, atrofiou a sua fé ao dar 
ouvidos aos ‘barulhos, vozes e rumores’ do vento e das ondas que o cercavam na sua 
caminhada pelas águas em direção a Jesus. Assim, o seu saltar do barco foi um sucesso, mas 
a sua caminhada acabou por ser um fiasco... mas Jesus estendeu a mão a Pedro! 
 

Deus não mudou, o processo é o mesmo. Continue a olhar para Jesus. Não dê ouvidos ao 
que por aí se diz, é o segredo da vitória! Fuja dos ‘profetas da desgraça’. Dê ouvidos à 
Palavra de Deus. Medite nas ESCRITURAS com um coração quebrantado. Use de um estilo de 
vida de louvor e adoração a Deus. Paulo exortava a Timóteo a "...não participar dos pecados 
alheios..."! Não se meta onde não é chamado... fuja de acusações gratuitas. 
 

Pratique uma cultura vencedora, com a Palavra de Deus! Ânimo! E se a situação é 
um fiasco... então atingiu o limite das suas forças e ponto onde já nenhum homem pode 

ajudar... aí, grite por 
Jesus! Ele estenderá a 
Sua Mão! 
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A S  Á G U A S  E S T Ã O  S E P A R A D A S …  C A M I N H E MO S !  
 

No livro do Êxodo (14:9-12) é-nos contado que, saindo do Egipto, os hebreus encontram-se 
numa situação desesperada, a seus olhos, na praia de Pi-hairoth (possivelmente a actual 
Nuweiba): diante estão as águas do Mar Vermelho, enquanto que por detrás, pelo 
desfiladeiro de Migdol correm em grande alvoroço de perseguição o exército do Faraó, já 
confiante na chacina que irá fazer entre os fugitivos e comandado pelo próprio. 
 

Podemos imaginar o desespero destas cerca de três milhões de pessoas que saíram do 
Egipto, acalentadas pela promessa de uma nova terra em liberdade, constituindo uma nação 
próspera. E agora estão ali, encurraladas, sem visionar uma esperança. Um desespero tão 
grande que faz os hebreus temerem e desejar arrepiar caminho e voltar aos tempos da 
escravatura egípcia. (Êxodo 4:11-12) 
 

Deixemos as escrituras por um momento e olhemos as nossas vidas: quais são os nossos 
‘Mar Vermelho’? Quais são as escolhas que encontramos no nosso caminho para uma 
Salvação que desconhecemos em toda a sua extensão e que, por vezes, pelo seu 
desconhecido, nos faz temer, desejar arrepiar caminho para a situação anterior que 
conhecíamos, mesmo que essa situação nos causasse sofrimento? 
 

Nestes dias de incerteza que estamos a passar, nestes dias em que tudo é invertido, em que 
todos os valores são desprezados em benefício do seu oposto, estamos como o Povo 
Escolhido perante o Mar Vermelho, este muro de incertezas, ao mesmo tempo que somos 
perseguidos por tudo aquilo que nos ultrapassa e que nos destrói como pessoas: desde a 
doença à pressão social, desde a pobreza à solidão humana… 
 

O Povo de Israel, entre o temor da perseguição faraónica e o Mar Vermelho, teve um líder, 
Moisés, que inspirado pelo Senhor e pleno de Fé, levantou as mãos sobre o mar e Deus fez 
soprar um forte vento de Leste que separou as águas (Êxodo 14:21-22), de forma a que 
todos os Filhos de Deus passassem a pé-enxuto para a outra margem do mar. 
 

O Povo de Deus de hoje, em especial todos aqueles que professamos a Jesus Cristo, temos 
também um líder que levanta a mão para separar as águas dos nossos Mar Vermelho: o 
próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele levanta a mão para separar as águas que impedem o 
nosso caminho e nos enchem de temor. 
 

As águas estão separadas. Cabe, pois, a nós, assentes nas pegadas da Fé e confiantes nas 
promessas do Pai e na sua protecção, de encetar sem medo o caminho por entre as águas… 
Porque, "...O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele me foi por salvação, este é o meu 
Deus..." (Êxodo 15:2). 
 
 

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 tiver fome, dá-lhe pão para comer; se tiver 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, 
difíceis 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 sentimento: é um dever. O ato de gostar não pode ser 
comandado pelo sentimento, 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 ti 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 atitude 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 prática este princípio bíblico, de grande 
cariz espiritual: "…Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer; se tiver 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 



20 FUNDADOS NA ROCHA 10 

Jesus é o fundamento da nossa vida! 
“…E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: 
Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, 
Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E 
Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-
aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, 
que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela...” (Mateus 16:13 a 18) 
 

A Bíblia é um livro de bons princípios de ensinamento – Leva-nos do conhecido ao 
desconhecido! Através de parábolas, histórias, exemplos, faz-nos vislumbrar o propósito da 
Palavra de Deus para nós, abrindo-nos os horizontes e simplificando a mente de Deus nos 
nossos corações. Nós somos o Templo do Espírito Santo e necessitamos de estar fundados/ 
firmes em Jesus e na verdade! E só aí seremos verdadeiramente livres! (João 8:32) 
 

“…Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da 
família de Deus; Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus 
Cristo é a principal pedra da esquina; No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para 
templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de 
Deus em Espírito...” (Efésios 2:19 a 22) 
 

Nos dias de hoje muitos querem estar fundamentados na sabedoria humana, na economia, 
na política, entre outras coisas, mas para nós que conhecemos a Deus, precisamos de estar 
bem fundamentados na Palavra de Deus, na ‘pedra de esquina’ que é Jesus que faz toda a 
diferença! Nos dias de hoje, muitos são os cristãos que andam enganados e desgarrados 
porque o fundamento das suas vidas não é a verdade do Evangelho e da Palavra de Deus! 
Andam na doutrina de homens, de mentiras, de enganos, de ideologias, mas longe da 
doutrina sã, da verdade do Evangelho! E um dos grandes sintomas destes enganos é a falta 
de prática da Palavra de Deus! Muitos ouvem, outros pregam, mas são poucos os que a 
praticam e alguns desses fazem-no com muito pouca sabedoria ou orientação... 
 

“...Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao 
homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; E desceu a chuva, e correram rios, e 
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a 
rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem 
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e 
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda...” (Mateus 
7:24 a 27) 
 

Tudo o que Deus pretende é edificar-nos, construir-nos, levantar-nos, sustentados pela 
verdade da Palavra de Deus! E para que a nossa casa e a nossa vida permaneçam de pé 
precisamos das fundações certas: Jesus Cristo! As fundações são o mais importante, porque 
estabelecem limites, dão segurança, orientam todo o edifício! Daí Jesus ser tão importante 
na vida das pessoas! Por isso pergunto: Quais são as suas fundações? Será que você tem as 
fundações certas? Só há uma fundação que é sempre adequada, correta, suficiente: JESUS 
CRISTO! (Actos 20:32) Seja qual for o ‘edifício’ que for levantado depois, com a sua 
caminhada no evangelho, com o seu crescimento espiritual, o fundamento tem sempre de  



11 
 
 

Ser Jesus Cristo e apenas Ele. Paulo definiu isso no seu ministério e na sua vida após uma má 
experiência de pregação em Roma, onde decidiu deixar de citar poetas e filósofos e dedicar-
se somente a Cristo e este crucificado! (I Coríntios 2:1 a 2) 
 

Voltemos agora à passagem de abertura deste estudo e vejamos o que Jesus afirmou: “...E 
Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou 
a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, 
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 
ela...” (Mateus 16:17 e 18) 
 

Muitos levados em erro por uma má interpretação, acham que Pedro é o fundamento da 
Igreja, mas precisamos de olhar para o original grego para entender: Jesus fez algo com 
Pedro, que também fez connosco no dia em que lhe entregámos a nossa vida - Mudou o 
nosso nome, a nossa identidade e deu-nos uma nova esperança, a Glória de Deus! Assim, 
depois de Pedro ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para afirmar a mais pura das 
verdades (“...Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo...”), Jesus mudou-lhe o apelido de Simão 
Barjonas (que significa fraco, caniço que se dobra com o vento) para Simão Pedro (‘Petros‘ 
na transliteração do grego), que significa pedra! Jesus deu-lhe nova identidade! Aleluia! 
 

Mas Jesus ainda fez mais... Disse-lhe: “...e sobre esta pedra edificarei a minha igreja...”, mas 
referindo-se à frase proferida antes, por Pedro, revelando que Jesus era o Filho de Deus, e a 
palavra grega usada por Jesus foi ‘Petras’ que significa rocha maciça e é sobre isso que Jesus 
edificou a Sua Igreja: Jesus Cristo é o Senhor! Aleluia! 
 

Podemos entrar numa Igreja, orar, ler a bíblia, mas se o Espírito Santo não nos revelar Jesus, 
nada acontece! Algo tem de mudar! Ninguém permanece na mesma! Precisamos de 
fundamentar a nossa vida n’Ele, para que nunca mais sejamos os mesmos! Quer construir a 
sua vida em Cristo? Ouça e pratique a Palavra de Deus! 
 

A Bíblia não tem promessas, para os que ouvem a Palavra apenas! Tem promessas para os 
Praticantes! Tem promessas para os que se dedicam a Ele e à sua maravilhosa Palavra! 
 

Para terminar este estudo, gostaria de propor 5 coisas que precisamos de cavar, para 
assentar a nossa vida na Rocha eterna, em Jesus: 
1 – Tradições (muitas tiram o efeito da Palavra de Deus, na nossa vida!) 
2 – Preconceitos (Raciais, Sociais, familiares, denominacionais, más experiências, etc.) 
3 – Ideias pré-concebidas (Cristianismo, Bíblia, fabilidade de Deus, seitas, dogmas, etc.) 
4 – Incredulidade (Dúvidas, misturas de doutrinas, filosofias, etc.) 
5 – Rebelião (somos rebeldes desde que o pecado entrou no mundo. Tentamos sempre 
procurar um atalho, por forma a evitar ter de sacrificar a ‘carne’) 
 

Repare: Jesus é Deus e é a Palavra! (João 1:1 e 14) (Apocalipse 19:11 a 13) 
É IMPOSSÍVEL dizer que se ama a Jesus e não amar (e por isso duvidar) da Palavra de Deus! 
Ele e a Palavra são um! Se amamos a Deus, então amamos e praticamos a Sua Palavra e esta 
é a verdadeira e final forma de Deus ver se O amamos: Se guardamos e praticamos, ou não, 
a Sua Palavra! Seja um ouvinte e praticante da Palavra de Deus! 
 

Deus abençoe! 
Pst. João Viegas 



20 ACONSELHAMENTO PASTORAL 12 

A T I T U D E S  -  L U C É L I A  E  O  P E R D Ã O  
 

 

Na rúbrica Atitudes deste número, vamos abordar um testemunho. Ele passou num 
programa de um canal da televisão brasileira, que não é propriamente dedicado a temas 
cristãos. A historia da fé firme como uma rocha de Lucélia Rodrigues, de Goiânia. 
Com 10 anos foi entregue pela mãe biológica para adopção a uma mulher, Silvia Calabrezzi, 
que, aparentemente, lhe daria melhores condições de vida. Mas em breve a mulher 
mostraria a sua verdadeira face diabolicamente perversa, amarrando a garota, espancando-
a, ferindo-a a golpes de tesoura, queimando-a, enfim, um rol de horrores e, para cúmulo, 
obrigando-a a ler passagens da Bíblia. 
E foram essas leituras que, apesar de tudo, deram a força da fé à pequena Lucélia. 
O seu martírio durou quase 2 anos, até que finalmente foi libertada pela Polícia, depois da 
denúncia de um vizinho que se apercebeu da situação. Foi encontrada amarrada de pé a 
uma escada, com os braços esticados para cima, e com a boca cheia de algodão e 
amordaçada com adesivo. A operação policial ocorreu 3 minutos depois da menina ter orado 
a Deus, num último esforço, perguntando ao Senhor se Ele a teria esquecido… 
"Oh Pai do céu, porque é que estou neste lugar, porque é que estou aqui? Eu tenho meu pai, 
eu tenho minha mãe, porque é que sofro tanto? Deus, se o Senhor existe mesmo, tira -me 
daqui. Porque, se não, eu prefiro morrer, não dou conta de mais." 
Hoje, Lucélia, com 19 anos, casada com um jovem evangélico, é uma mulher que ultrapassou 
o seu drama e tornou-se numa missionária que partilha a sua história e Fé em Deus. Afirma 
publicamente ser evangélica. 
"O Senhor me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe” - contou Lucélia no 
referido programa de televisão. “Ele (Deus) já tinha escrito a minha história. Então eu tinha 
de passar por tudo isso para hoje saber quem sou: uma pessoa de Deus e uma pessoa que 
prega a Palavra onde quer que vá. Eu falo do Amor de Deus e digo assim: foi Deus na minha 
vida, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui.” 
Sobre as leituras forçadas da Bíblia: "Isso fez-me bem. Aprendi a história de Jó." 
Digna de ser filha de Deus, proclama publicamente perdoar a Silvia que agora, sete anos 
depois, saiu em liberdade condicional da cadeia, para cumprir o resto da sua pena de 15 
anos, em prisão domiciliária. 
"Eu quero que você conheça esse Deus que eu sirvo hoje. Porque hoje eu virei essa pessoa, 
porque escolhi servir esse Deus que faz milagres, que muda a História. E esse Deus, Sílvia, 
quer te ajudar e Ele quer fazer para você tudo o que Ele fez por mim e eu creio que Jesus já te 
perdoou também. Não tenho raiva de você, eu te amo em nome de Jesus!". 
 
 
 

Deus vos abençoe! 
 
 
 
 



20 PALAVRA VIVA, PALAVRA RHEMA! 13 

E U  E N C H O  O  M E U  C O R A Ç Ã O  C O M  A  B Í B L I A !  
área da saúde 

 

Eu vivo no lugar secreto do Altíssimo e estou debaixo da Sua sombra. Deus é o meu refúgio, 
minha fortaleza, meu escudo e n’Ele deposito toda a minha confiança. É Ele quem me livra 
das armadilhas de Satanás e de toda a doença. Estou coberto(a) com o Sangue de Jesus e 
por isso estou livre de todas as enfermidades. A Palavra do Senhor é o meu escudo e está à 
minha volta para me proteger. 
 

Eu estou cheio(a) com toda a plenitude de Deus, porque maior é o que está em mim, do que 
aquele que está no mundo. Deus está a operar em mim, tanto o desejar como o fazer, 
segundo a Sua vontade. Ele está a operar em mim a Sua Graça e Misericórdia e pela Sua 
Compaixão o Seu Poder aperfeiçoa-me na fraqueza e cura-me na doença: Deus está a operar 
na minha vida! 
 

Eu sou nascido(a) do Espírito de Deus e tornei-me um(a) participante da Natureza de Deus. A 
verdadeira Natureza de Deus vive em mim. A minha habilidade é de Deus, as minhas 
capacidades são de Deus, o meu corpo é de Deus e por isso estou sarado(a). Eu sou um(a) 
filho(a) de Deus, por isso sou guiado(a) pelo Espírito de Deus, que me guia em todos os 
momentos e em toda a verdade. Ele está a transformar as coisas tortas em direitas, a 
doença em saúde, a escuridão em Luz para mim. 
 

Eu faço do Senhor o meu refúgio e a minha habitação, por isso nenhum mal cairá sobre 
mim, nem doença nenhuma se aproximará do meu corpo. Os Santos anjos protegem-me e 
cuidam de mim, guardam-me em todos os meus caminhos. Eu estou protegido(a) contra 
todas as calamidades e doenças. 
 

Eu estou curado(a) pelas feridas de Jesus. Ele já providenciou cura para mim. Eu recuso-me a 
estar doente, ou a sentir-me mal, ou a andar em baixo, porque eu estou curado(a). Eu estou 
curado(a) Hoje. Deus é a minha saúde. Eu recuso-me a estar fraco(a), ou cansado(a) ou sem 
energia, porque eu estou curado(a). O Senhor é a força da minha vida, por isso eu não tenho 
medo. Deus é a minha saúde, a minha cura, a minha vitória! 
 

Eu estou cheio(a) da Palavra de Deus que é saúde para o meu corpo e medula para os meus 
ossos! Aleluia! 
 

Jesus se fez doença, no meu lugar, para que eu possa estar saudável hoje. Ele levou com ele 
todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades e foi oprimido por causa das minhas 
aflições. Eu estou curado(a), estarei sempre curado(a) e viverei por muitos e longos anos, 
cheio(a) de saúde, sem dores, sem sofrimento, com o meu corpo restaurado e 
completamente sarado, em Nome de Jesus. Amén! 

 
 

 

Deus abençoe! 
(In ‘Somos o que comemos’) 



20 QUEBRANDO AS BARREIRAS 14 

O S  5  M I N I S T É R I O S  U N I V E R S A I S  
 

"...E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e 
outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra 
do ministério, para edificação do corpo de Cristo..." (Efésios 4:11 e 12) 
 

Os 5 ministérios universais, alicerces do Reino de Deus, mal compreendidos por 3 razões: 
a) Inexistência de mudança de pensamento - Muitos cristãos pensam da mesma forma que 
pensavam quando estavam debaixo da censura e da ditadura em Portugal e preferem andar 
de joelhos perante 'césar' do que andar de joelhos perante o Rei. Naquela altura os 
ministérios espirituais estavam esmagados pelo peso do medo e por isso muitos optaram 
por (quais icebergues) esconder essa grande parte do desenvolvimento do evangelho. 
Outros há que pensam ainda dessa forma, porque foi a forma que herdaram de 
pensamento. Nesse sentido, limitam os 5 ministérios a 1 (PASTORADO) e recusam-se a 
aceitar que os Ministérios dados por Deus são sem arrependimento, para sempre e para 
edificação do Reino de Deus, que é um exemplo de cultura variada e pluralidade... 
b) Maus exemplos e maus obreiros - Infelizmente, o Reino de Deus está cheio de maus 
exemplos, maus obreiros que utilizando-se dos títulos (que é uma coisa diferente de 
Ministérios) têm vindo a desacreditar o Reino de Deus e a verdade da Palavra! Mas nem 
todos são iguais! E precisamos aprender a separar o 'trigo do joio', os 'bodes das ovelhas', a 
árvore que tem bom fruto da que tem mau fruto... do espírito! Devido aos exageros, ao 
despesismo, à falta de cuidado com a 'Casa de Israel' evidenciada por alguns, os honestos, 
íntegros e sinceros de coração pagam o preço e são (des)considerados como aproveitadores, 
falsos, mentirosos... Muitos consideram o Apostolado como o cargo mais alto de uma 
hierarquia que não deveria de existir... o Reino de Deus, não pode ter hierarquia, nem cadeia 
de comando, mas sim estrutura onde todos somos o mesmo (irmãos em Cristo), mas alguns 
têm Ministérios e responsabilidades maiores (5 Ministérios e a gestão da Igreja). O 
Apostolado é o Ministério mais ingrato, porque é o que tem menos visibilidade, mas é o que 
desbrava caminho e une os restantes 4 ministérios... 
c) Orgulho e vaidade humana - Hoje em dia quem é que se quer submeter ao seu irmão? 
Hoje em dia, quem é que tem a coragem de se 'considerar inferior' ao próximo? Hoje em dia, 
quem é que é capaz de apenas dizer a verdade sobre o seu próprio ministério? Hoje em dia, 
quem é que considera que a forma de vestir, falar e de se apresentar é menos importante do 
que estar cheio do Espírito Santo? Porque não submeter-nos uns aos outros em amor, 
considerar-nos, respeitar-nos, reconhecer-nos? Porque aspiramos a um Ministério, se não 
vencemos naquele que estamos agora? Qual é a importância disso, no dia em que 
estivermos diante do Juiz? 
É hora de ROMANOS 12:1 e 2 se tornar REAL na nossa vida! É hora de renovarmos o nosso 
coração, o nosso entendimento! HOJE é a hora do mover Apostólico, Profeta, Pastoral, 
Mestrado e Doutorado! É hora de os diferentes ministérios (tal como os 5 dedos da mão) se 
unirem com o mesmo propósito! Deus não apaga o pavio fumegante, nem estilhaça a vasilha 
rachada, nem quebra a cana trilhada! E se em tempos estivemos menos 'acesos' para Ele, 
hoje estamos em brasa, motivados, desejosos de levantar a voz e proclamar a Sua Glória! 

 

Deus abençoe! 



20 AMAR E ORAR POR... 15 

QUEREMOS PORTUGAL AOS PÉS DE JESUS! 
“…Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e 
ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que exercem 
autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a pie-
dade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, 
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conheci-
mento da verdade…” (I Timóteo 2:1 a 4) 

“...Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam 
obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, 
nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com 
todos os homens…” (Tito 3:1 e 2) 



20 ESPAÇO INFANTIL  16 

O  S R .  C O R A Ç Ã O  V A I  A O  M É D I C O  -  P E R D O A R  É  I M P O R T A N T E !  
 

Certo dia, o Sr. Coração sentiu-se mal e decidiu ir ao médico. Chegou ao médico, marcou a 

consulta e a rececionista disse-lhe: 

- Sr. Coração, agora é só esperar que o Dr. Jesus Cristo o chame.  

Ao fim de alguns minutos é chamado ao gabinete do médico: - ‘Sr. Coração ao gabinete 3!’ 

E lá foi ele, bateu à porta e perguntou se podia entrar... 

- Entre Sr. Coração. Então o que o traz por cá? - Perguntou o médico. 

- Ai doutor, tenho tanta dor... Doi aqui e aqui, ali, enfim... Ai! - Queixou-se o Sr. Coração. 

O Dr. Jesus Cristo olhou, analisou, apalpou... 

- É grave doutor? É grave? Vou morrer? - perguntou muito aflito! 

- Calma! Calma Sr. Coração, tudo irá ficar bem se fizer o que eu lhe disser para fazer! - disse 

o Dr. Jesus, sossegando o paciente que já estava bem nervoso! 
 

Assim sendo, o Dr. Jesus Cristo tirou um livro da gaveta. Parecia um manual, ou livro com 

informação muito importante... Era um livro de capa preta... A Bíblia! 
 

- Olhe Sr. Coração, o seu problema é falta de perdão! Também tem algum rancor e vi aí uma 

‘pitada’ de ódio... Mas eu tenho aqui o remédio certo para si. Vai ler todos os dias e várias 

vezes ao dia nestes versículos bíblicos que lhe vou dar e tudo ficará bem, está bem? Os 

versículos são: Mateus 6:4 - 5 e João 13:34 - 35. Não se esqueça: várias vezes ao dia! 

- Assim farei Doutor! E estive aqui a pensar no que o doutor me disse e... Olhe... eu decido 

perdoar, pois Deus assim nos diz, para perdoarmos sempre. Eu quero amar a minha família, 

os meus pais, os meus amigos e até quem me magou com palavras ou ações... Oh! Doutor... 

Eu já me sinto melhor e tudo! Vou para casa ler o versículos e esquecer o que se passou! 

Obrigado! eu. Que nos amemos uns aos outros como Deus nos amou. 
 

E tudo ficou bem, pois o Sr. Coração fez o que o Dr. Jesus lhe disse: Perdoou! 

Perdoa tu também, para que Jesus possa sempre ouvir e responder às tua orações. Nunca 

sujes o teu coração por causa de outros(as). Mantém o teu coração sempre limpo, pois é 

onde Jesus mora. 

Deus te abençoe! 

 

 



20 ESPAÇO INFANTIL (CAMINHO) 17 

Ajuda o pastor a encontrar o caminho para chegar até à sua ovelha perdida... 



20 ESPAÇO INFANTIL (PINTA AO TEU GOSTO!) 18 

 



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 Oração 
 

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

EVANGELIZA ÇÃO  – 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 A ÇÃO DE GRAÇAS  – A Igreja avança em 
oração a Jesus! Por isso, não só temos o Memorial de Oração 
contínuo 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 partir das 09:15h), em que todos são 
livres para orar na Igreja, buscar ao Senhor. Incentivamos 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 FAMI LIARES  – 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 no Montijo (3.ª f),  Sintra 

(4.ª f) e Alto Lumiar (4.ªf)! E que tal ter um na 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! 

FALTA-TE ALGO! 20 
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