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“…Para que todo aquele que n’Ele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o Seu
Filho unigênito, para que todo aquele que n’Ele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não
para que condenasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por Ele...”
(in Bíblia Sagrada)

EDITORIAL
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O REGRESSO DA NOSSA REVISTA
Mais uma vez retomamos este projeto que tantos frutos
nos tem dado e que tanta alegria dá a tantos!
Regressamos e com muita qualidade na impressão,
qualidade no conteúdo e com objetivo renovado de trazer
a salvação e Esperança que há em Jesus Cristo, a todos
quantos possam ser alcançados por esta ferramenta
abençoada.

Estamos em Junho. Entramos no verão. E nos nossos
corações há uma redobrada vontade de fazer mais, de ir
mais longe, de alcançar mais almas, de prosseguir para
continuar a agradar ao nosso Deus.
Nesta segunda metade do ano, faremos uma campanha de
evangelização muito grande e forte, com novos folhetos e
novas incursões online e nas redes sociais. Também
prosseguiremos com as melhorias das instalações físicas da
Igreja e do equipamento de vídeo.
Queremos abrir mais Grupos Familiares. Queremos ganhar
mais famílias para Deus, enchendo a Igreja.
Estamos a preparar uma excursão de convívio entre os
irmãos.
Estamos a poucos meses da Chuva Serôdia 2018, que
certamente será uma tremenda benção e onde contamos
com a presença de todos, para um refrigério do poder de
Deus e do Seu Espírito.
Que nos nossos corações, possamos sentir a chamada de
Deus, a voz mansa, suave e delicada que nos impulsiona
para continuarmos, para aquilo que fomos chamados!

Amo-vos!
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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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O CONSOLO DE DEUS NAS HORAS DE ANGÚSTIA...
Recentemente, em trânsito num país estrangeiro, passei pela experiência terrível de ser
preso devido a um erro judiciário. Foram momentos de devastação, vergonha, desespero,
sobretudo por ser algo de que uma pessoa, de todo em todo, estava à espera.
Conduzido ao centro de detenção do aeroporto, horas numa cela isolado, depois o processo
de identificação, com fotos, medidas, impressões digitais e palmares e mais tarde levado
para o centro geral de detenção, para uma cela com outros detidos por crimes vários!
Mas neste entretanto e até finalmente ser libertado, as longas horas de angústia e
incertezas foram passadas na única consolação que tinha: em oração! Orava para que a
provação pudesse passar. E provando que o Senhor é fiel (Lucas 16:10 e I Tessalonicenses
5:24), aos poucos as coisas foram se compondo. Poder contactar com a família, ter
assistência médica, ver as coisas resolvidas e ainda conseguir continuar viagem sem outros
encargos! E nessas horas, o refrão de um hino dentro da minha cabeça, como uma ‘tábua de
salvação’: "...Alvo, mais que a neve..."! Glória ao Senhor, que não abandonou o seu humilde
servo, que não olhou aos seus pecais, mas apenas à sua fé...
(Um irmão da nossa Igreja)

IGREJ A S EDE
Morada
Telefones
Transportes:

Website
E-mail
Facebook
Youtube

Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha
1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa)
(+351) 966 711 188 * (+351) 21 580 64 36
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
www.ministeriosjoaoviegas.org
pastor@ministeriosjoaoviegas.org
https://www.facebook.com/ministeriosjv
http://www.youtube.com/minjoaoviegas
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GRUPOS FAMILIARES
O que é um
Grupo
Familiar?

Como é que
funciona
um Grupo
Familiar?

Quem é que
ministra os
Cultos de
Grupo
Familiar?

É uma reunião, a meio da
semana, em casa de irmãos,
onde se aprendem os
rudimentos da doutrina de
Cristo e onde se pratica
Atos 2:42,
2:42 num ambiente
familiar e próximo de si.

São cultos simples e abertos
a todos com Estudo Bíblico,
oração e que poderão ter
um pouco de louvor. É o
local certo para se fazerem
perguntas e esclarecer todas
as dúvidas sobre a Palavra
de Deus. E tudo em
ambiente familiar!

São vários irmãos da
Igreja, crescidos na Fé e
da confiança do Pastor,
que foram especialmente
preparados para o efeito.

Não esqueçam que os Grupos
Familiares são às 3.ªs,
3.ªs 4.ªs Feiras e
Sábados, em vários horários e em
várias localidades!
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PALAVRA DE EXORTAÇÃO
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“...Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso
fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede
vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está
próxima...” (Tiago 5:7 e 8)
Correm tempos perturbadores no mundo: guerras, perseguições, as consequentes ondas de
refugiados. A cultura do medo. A boca dos homens é fonte constante de palavras vãs, que
mudam de direcção como as canas batidas pelos ventos. A boca dos homens é fonte do
medo, de todos os medos. Podem ser sinais do final dos tempos. Podem não ser ainda. Seja
como for, são tempos conturbados, os tempos que presenciamos.
Por esta mesma instabilidade do mundo que, mais do que nunca, o cristão precisa de estar
fortemente unido a Jesus e através d'Ele, a Deus Pai.
“...E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para
sempre...” (João 14:16)
União a Deus na oração, mas também união com os irmãos na Fé, em congregação,
cumprindo-se, igualmente a promessa de Jesus: "...Quando dois ou três estiverem reunidos
em Meu nome, Eu estarei no meio deles..." (Mateus 18:20)
Pretendo assim exortar todos a frequentarem a Igreja e a serem pólos dinamizadores de
fidelidade e integridade entre todos, alcançando até os que em alguma altura se tenham
desviado, porque os tempos estão duros, as palavras estão vãs e, tal como Jesus nos avisou,
precisamos de prevalecer e perserverar no caminho de Deus, não nos deixando levar por
ventos de doutrina estranha, ou por apetites mundanos ou por sentimentos enganadores
que apenas retiram a esperança no nosso coração e a motivação certa, que deverá estar
alicerçada na Cruz do Calvário.
Aconteça o que acontecer nos próximos tempos, que nos possamos focar na verdade da
Palavra de Deus que, sempre nos fortalece e anima, nos nutre e nos capacita para
prosseguir, para aquilo que Deus nos chamou:
“...E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos
do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até
àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito
no livro...” (Daniel 12:1)
Alegrem-se pois os nossos corações, como nos exorta o Salmo 121, com a certeza de que o
Agora está nas nossas mãos e o Amanhã, nas mãos de Deus:
“...Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro
vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda
não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é
quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a
lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a
tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre...”

Deus abençoe!
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FALTA-TE ALGO!
“...E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
Uma coisa te falta (…) vem, segue-me...” (Marcos
10:21)
O Homem vive toda uma vida em busca de
felicidade. A procura por satisfação, preenchimento
do vazio interior é incessante. Procura ser aceite e
fazer parte de algo…

Nessa busca, encontra alguns relacionamentos ou
‘hobbies’, por vezes ocupações profissionais, outras de cariz religioso que ‘mascaram’
temporariamente esse vazio, fazendo acreditar que foi encontrada uma solução.
Quando o ‘vazio’ permanece, procura outro ‘hobbie’, ou uma amizade, outra ocupação
profissional, outros projetos… Mas apenas adia algo que é inevitável e emergente: a
necessidade por Deus!
Não se iluda! Esse ‘vazio’, essa busca, essa demanda por algo, apenas pode ser preenchida
por Deus! Você pode dizer, ‘Eu tenho a minha religião’ ou ‘Eu sigo Deus há minha maneira’,
mas já se perguntou a si próprio, porque é que essa maneira não funciona e tudo permanece
na mesma interrogação, dúvida?
Quem acredita que existe um ‘poder superior’ e o tenta buscar, encontra muitos caminhos
que parecem chegar ao mesmo destino (a DEUS), mas sempre se esquece de uma premissa
nesta equação: Deus procura e deseja estar com o homem! Foi por isso que Deus criou um
(único) caminho para este encontro, em que o divino estabelece uma aliança com o Homem
e esse caminho é Jesus Cristo!
“...Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim...” (João 14:6)
A prova deste desejo de Deus em estar com o Homem é dada ao sacrificar o seu único filho,
para demonstrar a ‘Loucura’ de Amor a que Ele se dispôs, para nos alcançar, para
estabelecer em nós o Seu papel de Criador e Pai! Uma semente que germinou e ainda hoje
gera frutos, porque foi lançada com amor…
Mais ninguém pode tomar estes lugares: Jesus como caminho e mediador e nós como alvo
do Seu Grande Amor. O lugar de Deus na nossa vida permanecerá vazio, até ao dia em que
nos encontremos com Ele…
“...Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo
homem...” (I Timóteo 2:5)
Muitos questionam a veracidade e inspiração da Bíblia, algo que usamos para nos
fundamentar, mas Deus na Sua infinita paciência respondeu:
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“…Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais
a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus,
impelidos pelo Espírito Santo…" (II Pedro 1:20 e 21)
Outros acreditam que, por ajudar o próximo e serem boas pessoas, obrigatoriamente são
salvos, mas Deus diz que apenas através da fé e da Sua Graça somos salvos e não através das
boas obras, ou por sacrifícios!
“...Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie...” (Efésios 2:8 e 9)
O Sacrifício já foi feito, na Cruz do Calvário, por Jesus Cristo!

Seja de que nacionalidade for, seja qual for a sua crença ou religião, se quiser conhecer este
Deus maravilhoso, cheio de amor, caminhar com Ele, transformar a sua vida, ser salvo(a) e
viver a eternidade com Deus é necessário que se reconcilie com Ele através de Jesus,
reconhecendo-O como Senhor e Salvador, reconhecendo que é pecador e que alinhe a sua
vida de acordo com a Bíblia, que é a Palavra de Deus.
Quero desafiá-lo(a) hoje a fazer uma pequena oração, com sinceridade, sem medo,
desprendido(a) de tudo! Não tem nada a perder…

Faça esta oração com todo o seu coração:
“...Senhor Deus, eu venho a Ti no Nome de Jesus. A Tua Palavra diz: “…O que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora…” (João 6:37). Deus, eu creio no meu coração que Jesus é
o Senhor, que morreu por mim na cruz do calvário para me salvar.
Hoje reconheço que andava perdido(a) e que sou um(a) pecador(a).
Jesus, entrego-Te agora a minha vida e recebo-Te como meu Senhor e Salvador. E agora
peço-Te: ajuda-me, guia a minha vida, guia os meus passos! Toca na minha vida!
Obrigado Jesus, por me teres salvo agora mesmo, Amén!...”

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

Pst. João Viegas

8
20

QUEBRANDO BARREIRAS!
A PAIXÃO DE CRISTO

“...E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas
coisas, mas uma só é necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será
tirada...” (Lucas 10:41 e 42)
O que é a boa parte? É a parte melhor de algo. E o que é o melhor da nossa vida? Tudo o que
Deus nos tem dado (filhos, conjuge, vida, saúde, benção, favor...), das quais destaco o que
de melhor temos do Reino dos Céus: A PALAVRA DE DEUS.
Porquê? Porque é infalível, tal como o Seu autor. Porque é o Seu filho em promessa escrita,
através da Bílbia Sagrada. E o que nos ensina? Arrependimento dos pecados, redenção,
amor, salvação, fidelidade, misericórdia, esperança, entre outras coisas.
Esta mesma Palavra, manifesta em nós o Grande Amor de Deus que nos traz paz, justiça,
perdão, cura, libertação.
Por ser quem era, Jesus tinha algo n’Ele que fazia a diferença: Paixão pelo Pai e pela Sua
criação e isso é visível em toda a Sua Palavra... Até nos momentos mais caricatos e de maior
dificuldade para Jesus, a Palavra em amor e compaixão estava presente, sempre com o
intuito de nos ensinar mais (João 8:3 a 11).
E neste propósito, Jesus tem-nos ensinado e incutido esta paixão pela Palavra de Deus, pelo
amor cumprido em todos, pela obediência e entrega total a Deus-Pai.
E numa era em que vale tudo para auto-satisfação, que possamos fazer a diferença, em
amor e respeito primeiramente por Deus e pela Sua Palavra, por nós próprios e pelos que
nos rodeiam. E uma forma de fazermos isto é ensinar aos outros a verdade, a Palavra de
Deus, amando-os e ajudando-os, orando por eles! (Mateus 10:7 a 10)
Uma boa forma de manifestar a nossa Paixão por Deus é levar os nossos familiares, amigos e
conhecidos/ colegas de trabalho à salvação em Jesus, conduzindo-os no caminho da Igreja,
como escola de aprendizagem para uma vida vitoriosa na Palavra de Deus.
Por isso exorto-vos, mais do que nunca, a fazerem da Palavra de Deus a vossa Paixão,
manifesta na obediência e amor a Deus e a todos quantos são criação de d’Ele, sabendo que
é o mandamento dos mandamentos, deixado pelo nosso bendito Salvador:
“...Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós,
que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros...” (João 13:34 e 35)

Pst. João Viegas

O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...

7
9

A I GREJA
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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O CONSOLO DO POVO DE DEUS

‘Consolai, consolai o meu povo!’, é o apelo de Deus a Isaías num momento de profunda
aflição, quando os assírios ameaçavam assumir o controlo de Judá, no início do séc VII a. C.
O Capítulo 40 de Isaías tornou-se a base bíblica para Handel compor a sua famosa peça
musical ‘O Messias’, cantada por milhares de corais em todo o mundo a cada Natal. No final
do seu oratório de 259 páginas, composto em apenas 24 dias, Handel escreveu a famosa
sigla, ‘SDG’ ou Soli Deo Gloria – A Deus toda a Glória.
Na verdade, toda a última secção de Isaías, especificamente os capítulos 40 a 55, são tão
incríveis, tão grandiosos, tão cheios de esperança e confiança na bondade de Deus, que a
resposta de Handel é apropriada para a ocasião.
Deus vai consertar as coisas, Ele vai terminar o que começou, Ele vai transformar o caos em
algo belo!
Judá estava com medo. Israel, o Reino do Norte, havia caído para os seus inimigos apenas 20
anos antes, devido aos seus grandes pecados (II Reis 17). O Rei Acaz levara Judá a um
naufrágio espiritual sem precedentes. Ezequias era um bom rei, mas as constantes invasões
de Judá pelos exércitos assírios não cessavam. Os moradores de Judá, os líderes e até mesmo
os pobres, tornaram-se idólatras, egoístas e corruptos; esqueceram-se da justiça.
No entanto, a mensagem de Isaías (Cap. 40) foi: “Eis aqui está o vosso Deus!” (v.9), e confia
no Senhor (v.31) . É Deus quem perdoará a iniquidade do povo e fará cessar a guerra. É Ele
mesmo que um dia virá para revelar a sua glória (v. 3 a 5), precedido por João Batista que
dirá: “preparai o caminho para o Senhor” (v. 3). A Sua Palavra permanecerá para sempre (v.
6 a 8).
Deus virá para cuidar ternamente do seu rebanho (v. 10 a 11). Ele é muito grande, maior do
que os oceanos e as montanhas e maior do que todo o entendimento (v. 12 a 14). Deus é
maior do que as nações que ameaçam o seu povo (v. 15 a 17). Deus é maior do que os
poderosos da terra (v. 21 a 24). Ele próprio fez o universo! (v. 25, 26).
É notável que mesmo perante a apostasia de Judá, a mensagem de Deus para eles, através
de Isaías, foram palavras ternas de esperança para lhes confortar o coração. Quantas vezes
temos traçado o nosso próprio percurso e nos encontramos em apuros? Quantas vezes
temos desprezado ouvir a sabedoria de Deus e caído tão baixo que não conseguimos sequer
ver a luz? E ao estarmos nesse poço de angústia, Deus diz: “...Olha para mim agora, esquece
o teu passado, vou fazer novas todas as coisas...”
A sabedoria do Criador é insondável: “..Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está
sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; mas
aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e
não ficam exaustos, andam e não se cansam...” (Isaías 40:28 a 31).
Que hoje a esperança reacenda na sua vida, esperança mais forte do que nunca!
P ROF .

E MANUEL L OPES
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R EUNIÕES DA I GREJA :
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Domingos 10h – Reunião da Palavra e do Poder de Deus
6.ª Feiras 21h – Reunião de Estudo Bíblico e Crescimento
Grupos Familiares – Em casa dos Irmãos, em família
EVANGELIZAÇÃO – Em 2018 prosseguiremos com os Projetos
de Evangelização utilizando várias ferramentas e meios que
Deus nos tem dado (Grupos familiares, Revista, CD’s da Palavra de
Deus, livros, folhetos, Página de internet, Reuniões em direto e ao vivo
em vídeo). Assim, uma considerável parte dos recursos financeiros

da Igreja estão a ser semeados em evangelização, tudo para
alcançarmos muitas famílias para Jesus! Queremos assim exortar
todos a evangelizar, a dar Jesus aos perdidos e a convidar pessoas
que estão afastadas dos caminhos de Deus a frequentarem a
Igreja, a servirem a Deus, para que mais famílias possam viver a
verdade, com Jesus nos seus corações!

ORAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇAS – A Igreja só avança quando
está unida. E se há algo que une a Igreja e os propósitos é a
oração. Por isso, temos o Memorial de Oração (em que todos
intercedemos em casa, todos os dias), como também temos um
tempo de Intercessão antes das reuniões de Domingo e ainda
tempos de intercessão, durante a semana, na Igreja, em que
todos são bem vindos para orar e interceder. Incentivamos todos
a orar e dar Graças a Deus por este Ministério, Igreja e Liderança!

AÇÃO SOCIAL – Este Ministério está a crescer e a funcionar
muito bem. Estamos a ajudar algumas famílias com alimentos,
bens e também com o ensino da Palavra de Deus para uma vida
melhor! Estamos a preparar novos projetos, com o intuito de
prosseguir a ajuda aos ’domésticos da Fé’ e alargar para os
necessitados da freguesia em que estamos. Afinal, Jesus curou
almas, mas também saciou a fome... Tencionamos continuar a
imitar Jesus! Ajude-nos. Ajude a nossa Ação Social!

GRUPOS

FAMILIARES – É um dos
Ministérios mais importante da Igreja. É o
principal veículo para o crescimento da Igreja. O
propósito é levar a Palavra de Deus às famílias, à
casa dos irmãos. Assim, os Grupos Familiares
são reuniões onde se aprendem as bases da doutrina de Cristo e onde se pratica Atos 2:42,
num ambiente familiar e próximo de si. Têm uma linha similar com as reuniões da Igreja,
mas com a inovação de um tempo de perguntas e respostas com convívio entre os irmãos.
Já temos Grupos Familiares em vários locais, mas queremos muito mais...

E que tal ter um Grupo Familiar na sua casa?
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CHUVA SERÔDIA 2018
16, 17 e 18 Novembro
O REFRIGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO!

"...Pedi ao SENHOR chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao SENHOR que faz relâmpagos;
e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo..." (Zacarias 10:1)
Será um tempo de refrigério e revitalização no Poder do Espírito Santo de Deus, renovação e
transformação em Deus!

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

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

COMO CHEGAR ATÉ NÓS?
Rua de Santo Eloy, 53A - Pontinha
+351 966 711 188
pastor@ministeriosjoaoviegas.org

OS TRANSPORTES PÚBLICOS DISPONÍVEIS SÃO:
Metropolitano de Lisboa - Linha Azul: Estação da Pontinha (500m da Igreja)
Autocarros da Carris - 747, 726, 724, 729, 768
Autocarros da Rodoviária de Lisboa: (Linha Amarela) 206, 227
Autocarros da Lisboa Transportes: 143, 168, 181

