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EDITORIAL 
JUNHO, MÊS DA BENÇÃO DO SENHOR! 

Junho e o verão estão aí! Metade do ano fica concluído por 

esta altura e neste primeiro semestre, só podemos dar 

Glória a Deus pelo que Ele tem feito! 

Desde o início do ano de 2017 que nos propusemos 

obedecer a Deus acima de tudo, trazer (mais) integridade à 

Sua Casa e aplicar a disciplina do Senhor Deus, na medida 

certa! E o que é certo é que a Igreja cresceu, abençoou-nos 

com vários membros para o Ministério de Louvor, abrimos 

vários Grupos Familiares, consagrámos novos Presbíteros e 

novos Pastores e demos oportunidade a muitos de 

servirem ao Senhor Deus dos Exércitos. 

Temos sido presenteados com a Unção e Glória de Deus 

em cada reunião, de uma forma tremenda e constante, 

com milagres, prodígios, maravilhas, libertações e muitas 

salvações nos nossos Grupos Familiares! Foi um semestre 

de grande Palavra e revelação de Deus no nosso meio com 

Sonhos, Visões, Profecias e Revelação de Deus! O Senhor 

está agradado connosco! Mas queremos mais. Mais 

salvações. 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 de todos os que nos amam! 

Precisamos de evangelizar 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 

O AMOR DE DEUS SALVA! 
 

Desde muito jovem que ouvi falar de Jesus e da Salvação por intermédio de uma familiar 
minha que era Crente na Palavra de Deus. Eu não prestava muita atenção ao que ela dizia 
acerca de Jesus, mas um dia, já com 17 anos de idade, fui com ela ao culto, a uma igreja 
evangélica na cidade onde vivíamos e aceitei Jesus no meu coração como meu Senhor e 
Salvador. 
Aquilo que mais me tocou foi o amor de Deus que aquele povo tinha, que me fez sentir algo 
de especial, de diferente, que na altura eu desconhecia. Hoje sei o que é: o Amor de Deus 
por nós! Desde aquele dia, a minha vida começou a mudar até hoje. Ainda hoje o amor de 
Deus opera no meu coração. E o que tenho visto desde essa altura é que o que Deus mais 
quer é que o Seu povo se ame uns aos outros, da mesma forma que Ele descreve na Sua 
Palavra: “…Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu 
vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que 
sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros…” (João 13:34 e 35) 
 

(Uma irmã 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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NOVO GRUPO FAMILIAR: PINHAL NOVO 

Nestes primeiros 6 meses do ano, o Senhor Deus tem-nos abençoado com pessoas novas, 
salvações, novos Grupos Familiares, novos colaboradores, novos Presbíteros e Pastores, 
projetos e sonhos! Graças a Deus que estamos vivos e no caminho certo da Obediência, 
Integridade e Disciplina! Aleluia! Aqui ficam algumas imagens... 

CADA DIA MAIORES! 5 
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"...Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos 
outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos 
profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, 
o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, 
esse será salvo...” (Mateus 24:10-13) 

O panorama evangélico - pentecostal na Europa, a meu ver, está muito negro. Não me refiro 
a supostas ‘crises financeiras’, mas a crises de identidade, a uma crise espiritual muito forte, 
onde a ausência do Espírito Santo de Deus é uma constante – Ele não pactua com o 
pecado...  

Vejo alguns que em vez de se dedicarem a salvar almas, andam a ‘pescar nos aquários dos 
outros’, outros querem ‘evangelizar a todo o custo’, incluindo perdendo a própria família, 
saúde, mas ricos e enriquecidos, como diz a Palavra de Deus: “...Rico sou, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, 
e cego, e nu...” (Apocalipse 3:17). Outros sempre enfiados em  4 paredes, isolando-se do 
restante corpo de Cristo, vivem uma ilusão de que são os únicos que serão arrebatados e 
que só a doutrina deles salva... passam o tempo a criticar quem faz ondas, ou quem põe em 
causa o seu 'reino'... Desde que as contas se paguem e o que é seu não seja beliscado... e 
que ninguém ponha em causa a sua autoridade, está tudo bem... 

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 (como se a reunião que fazem nas suas casas não fosse 
Igreja na mesma)... 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, em 
vez de ser fundamentado na Palavra de Deus e na verdade que esta acarreta... 

Vejo muito do povo de Deus conformado com as circunstâncias, doenças, problemas 
financeiros, deprimidas, sem Fé, sem poder, sem alimento, sem apoio pastoral, sem 
acompanhamento, mal-nutridas, sem anseio de estar com Deus, a não ser ao Domingo para 
garantir que quando morrerem vão para o céu... Vejo pessoas amarradas a regras, 
proibições e obrigações, quotizações, mentiras, maldições, preceitos, 'achos', manias, ideias 
esquizofrénicas que me fazem ficar perplexo (não por me espantarem, mas pela força 
maligna com que foram maquinadas, ou pelo objetivo a que foram propostas), ou então 
numa libertinagem, liberdade de actos e conceitos, sem pudor e consciência, sem Temor ao 
Senhor, baseando-se em doutrinas que se espalham hoje, ensinando que não é preciso pedir 
perdão a Deus... longe da Palavra de Deus, longe da conduta correcta de um filho de Deus, 
que fazem corar de vergonha até aqueles que nos convém chamar de 'ímpios'. 

Vejo pessoas que do topo da sua cegueira mental e espiritual, passam o tempo todo a tentar 
ensinar aos outros o que não sabem para a vida deles! Vejo pessoas que passam o tempo 
todo a colocar as culpas do seu insucesso nos outros, ou na ausência de ajuda dos outros... 
(As cartas do Espírito às 7 Igrejas - Apocalipse 2, 3 e 4) 

E sabem o que sinto? Uma raiva ‘santa’! Provavelmente o mesmo sentimento que Jesus 
sentiu quando expulsou do templo os vendilhões... mesmo sentindo-me pequeno para ser 
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ouvido, para ser levado a sério... não me calarei! A Santidade é devida à Casa de Deus! A 
cada um de nós, que somos templos do Espírito Santo! Sem Santificação ninguém verá a 
Deus! Precisamos de nos levantar e permanecer firmes! A lutar pela verdade e pela pureza 
do Evangelho! A remar contra a maré! Não temos de copiar a chamada ‘Igreja primitiva’, 
precisamos ser a Igreja de Atos, hoje! E para isso, temos de continuar a esforçar-nos! (Josué 
1:6 a 9) Sabem porquê? Porque o melhor É AGORA! Está nas nossas mãos fazer a 
diferença! O que é que podemos fazer com o que dispomos agora? Muito! Temos Deus 
connosco, temos a Palavra de Deus e a verdade, o Poder do Espírito Santo e disposição para 
dobrar o joelho e ORAR! É a nossa obrigação fazer alguma coisa para alterar isto! Que não 
percamos a oportunidade do AGORA! O 'Ontem' já não resolve nada e o 'Amanhã' já pode 
ser tarde demais! (Mateus 25:14 a 30) Precisamos marcar uma posição! Continuar, 
permanecer, insistir, sermos teimosos, obstinados contra o pecado, contra o adormecimento 
da Igreja, contra as tácticas de satanás, contra o carácter humano, contra as doutrinas 
anímicas, contra as hostes espirituais da maldade!!! (Romanos 12:2; Efésios 6:10 a 18) 

E o cansaço virá... Mas logo o Senhor enviará 'Aarão' e 'Hur'' para nos levantar os braços, 
como fizeram com Moisés, e logo a batalha prevalecerá em vitória para a verdade, pelo 
Evangelho e pelo Espírito Santo de Deus! Precisamos ser a alternativa, a diferença, seguir o 
rio que flui do trono de Deus, permanecer na margem certa, a certeza da verdade! Se não 
houver verdade em nós, como poderemos afirmar que temos a verdade, o Filho de Deus? 
Precisamos ser como Sadrach, Mesach e Abednego e não termos medo de sermos atirados 
para a fornalha de fogo, ou como Daniel na cova dos Leões, ou como Gedeão que com 300 
homens derrotou os filisteus, ou como Isaac a quem entulhavam os poços e ele ia e cavava 
novos e o Senhor sempre os honrou! Porque TEMOS JESUS EM NÓS! Desejemos ser como 
Elias que enfrentou a idolatria olhos nos olhos e enfrentou o poder político e o povo, 
provando que só o Senhor é Deus! Ou como Isaías, profetizando a verdade! Ou como 
Ezequiel - um vaso nas mãos do oleiro, moldável, adaptável, contudo duro, implacável e 
lutador contra o pecado!!!Porque TEMOS JESUS EM NÓS! Temos que ser como Esdras, 
Neemias, Zacarias, que foram usados para mudar o coração do poder político averso e lutar 
pelo restabelecimento das ‘muralhas de jerusalém’! (Esdras 8:23) 

Devemos ser como Jesus... cheio de compaixão, misericórdia, amor, vendo sempre o melhor 
dos outros, suportando as críticas, os roubos, os maus-tratos, as mentiras e calúnias! (I 
Coríntios 10:13) Que possamos ser como Pedro: Transformados, ou como Paulo: 
Implacáveis, ou como Tiago: astutos, ou como João: sensível ao Espírito Santo... 
Para podermos ser grandes Homens e Mulheres de Deus, precisamos sê-los primeiramente 
em casa, na família, no prédio, no bairro, na vizinhança, na aldeia, na escola, no emprego, 
sem fanatismos, sem forçar a nada, sem tentar convencer (porque quem convence é o 
Espírito Santo), sem doutrinas falsas, nem doutrinas humanas! Apenas com a Palavra! 
Apenas com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus! Apenas com o amor... Isto 
é que é importante!!! (Marcos 16:15) 
E acompanhar as pessoas, telefonar-lhes, ouvi-las, amá-las, ajudá-las, apoiá-las, comer com 
elas, ensiná-las, discipulá-las, investir tempo nas suas vidas e almas! (Actos 2:42 a 46) 
Queremos ser como aqueles que servem a Deus e não fazem disso um emprego ou uma 
profissão liberal ou um 'hobby' de fim-de-semana. Amén? Deus vos abençoe! 

Pst. João Viegas 
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O DIABO NO CASAMENTO... 
É sabido que uma relação, qualquer que ela seja, sofre de um desgaste com o decorrer do 
tempo. Isto também surge no casamento e para tentar contrariar, tem de ser 
constantemente ‘reinventado’ e, no caso dos cristãos, à luz do Amor de Jesus Cristo. 
Em muitos casamentos desfeitos ou em vias de se desfazerem, na maioria das vezes por 
infidelidade, é frequente demonizar-se a ‘terceira pessoa’, seja ela quem for. “...Foi o diabo 
que pôs essa mulher no caminho do meu marido..." ou "...Aquele homem foi o filho do diabo 
para roubar a minha esposa...", são, talvez, das frases mais ouvidas, sobretudo entre os 
crentes. Que o desfazer do casamento e da família (seja por que meio for, sendo o mais 
comum o caminho da infidelidade) seja obra do diabo, não temos dúvidas. Porque a 
constituição da família é algo da vontade de Deus (Marcos 10: 6 a 9) e o diabo não perde 
oportunidade de atentar contra a obra de Deus, através dos Seus filhos. Porém a infidelidade 
não é a única obra do diabo no desfazer do casamento. Por exemplo, aquilo que 
genericamente hoje chamamos violência doméstica, é outra das acções, e que obra 
diabólica! A violência doméstica não se resume apenas à agressão física sobre um dos 
cônjugues ou sobre os filhos. Porque também o é quando se ataca a integridade emocional 
ou espiritual dos outros membros da família, através do abuso verbal, do insulto, dos maus 
modos, através do isolamento, negando o uso da palavra, ignorando-o ou desprezando-o. 
Não esquecendo as intimidações e ameaças ou a culpabilização da vítima das desventuras ou 
do carácter violento do agressor, o abuso económico, a utilização dos filhos como meio de 
chantagem e, finalmente, o abuso sexual. E a violência doméstica, seja em que forma for, 
viola a mensagem de Jesus, nomeadamente quando Ele recomenda que nos amemos uns 
aos outros (João 13:34). Por outro lado, Paulo alerta-nos, que somos templo do Espírito 
Santo, pelo o que fazemos contra nós mesmos ou contra os outros, estamos também a fazer 
contra o Templo de Deus (I Coríntios 3:16)! Focando agora a infidelidade, esta não é a 
primeira, mas é a última obra do diabo, a ser feita dentro do casamento, atirando as culpas 
para a ‘terceira pessoa’. Será esse o único instrumento a destruir o casamento e a família? 
Não. Porque o trabalho do diabo, na realidade já começou muito antes de se chegar a essa 
situação, de uma forma muito mais subtil e muito mais íntima. O trabalho do diabo já 
elabora quando um dos cônjugues começa a exacerbar os defeitos do outro. Ninguém é 
perfeito, nem nos encaixamos perfeitamente como peças de um puzzle. Há sempre arestas, 
diferenças, a serem trabalhadas dentro do espírito do Amor de Jesus, afim de se chegar a um 
entendimento suportável (Ezequiel 36:26 e 27), o tal ‘reinventar’ do casamento. Se o 
trabalho do diabo é, dentro do coração de uma pessoa, realçar os defeitos do outro, o 
trabalho de Jesus é, justamente o contrário: no coração de uma pessoa realçar as virtudes 
do cônjugue. Realçando a suspeita e o ciúme, está-se a minar a confiança que deve haver 
dentro do casamento, situação que o diabo acha excelente e explora, apelando para a auto-
indulgência, insistindo no merecer de algo melhor e alimentando a promessa de que as 
coisas irão melhor com outra pessoa. Pura ilusão. Por isso, é de ouvir as palavras de Jesus e 
em oração constante, lembrar que Deus pode mudar corações e ajudar a vencer as 
dificuldades àqueles que O seguem (Malaquias 2:13,14 e 16) e (Salmos 68:5 e 6). E lutar por 
um casamento com uma outra ‘terceira pessoa’ no meio, aquela que verdadeiramente sara 
e une: Jesus Cristo!  
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GUARDADOS POR DEUS!  
 

Estamos praticamente a meio do ano, de mais um ano dedicado ao serviço a Deus, por parte 
da nossa igreja. 
Estamos a meio do ano e do mundo dos homens só são anunciadas novas tribulações. 
Deixando-nos ir por aí apenas encontramos futuros de nuvens bem negras. São tempos em 
que a nossa Fé tem de ser, mais do que nunca, forte, firme como o rochedo contra o qual se 
despedaçam as vagas alterosas da tempestade furiosa. 

Creio, nestes tempos, ser muito apropriado relembrar a Job, o servo dedicado a Deus, 
homem justo e cuja fé é posta à prova pelo diabo. Ele perde tudo: os seus bens, a sua casa, 
os seus filhos, a sua mulher, que amaldiçoa, perde mesmo a sua saúde, morrendo 
lentamente sob os ataques da lepra. E no entanto, embora por vezes se sinta abandonado, 
porém nunca da sua boca se ouve blasfémia alguma contra Deus. Pelo contrário, mantém o 
seu temor e a sua fé: "Ainda que Ele me mate, n’Ele confiarei"(Job 13:15). 

No meio das atribulações mundana, quantos de nós, quantos somos capazes de aguentar 
esta certeza da Fé? Vivemos tempos difíceis e é justamente nestes tempos que Deus Se 
manifesta nas vidas daqueles que lhe são fiéis, que nunca deixam morrer a sua fé. Que 
aceitam as adversidades com o coração quebrantado pelo temor a Deus, no entendimento 
que elas são crisol que purifica a prata (Provérbios 17:3). 

Entregarmo-nos a Jesus, em cada dia, em cada instante, em cada momento que nos é 
contrário. Não nos refugiarmos na auto-comiseração, mas na rocha que é a Sua Palavra 
(Mateus 7:24 a 27 e Lucas 6:46 a 49). Isto é uma prova constante, que requer um 
"renascer", um renovar de votos de fidelidade quase que a cada segundo. Isto de levar a 
Palavra de Deus, particularmente a que nos foi dada através de nosso salvador, Jesus, para 
cada momento da nossa vida, é ser cristão praticante. É vencer. Não possivelmente aos olhos 
dos homens que apenas buscam riquezas, mas vencer no nosso coração que busca a Deus. 
Vencermos no espírito sobre a matéria, vencermos no "ser" sobre o "haver". 

Somos cristãos. Militantes de Cristo e como tal se nos é requerido ser fortes na Fé, ser fortes 
na Fidelidade, não temermos, sabendo que o medo é o poder do diabo (II João 4:4). 
Sermos fortes porque, por mais forte que o vento sopre, temos a certeza inabalável de que 
somos guardados por Deus (Salmos 121). 

Deus vos abençoe! 
João Falcão-Machado 
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PROCURAR A IDENTIDADE DE DEUS 1/2 

Os jovens de hoje são inundados através da comunicação social com os ídolos da música, 
filmes e séries com tanto impacto, que os fazem desejar ser como eles. O conceito de família 
da ’sociedade’ presente é tão fútil que os jovens buscam exemplos em coisas virtuais, 
efémeras e banais. Uns querem cantar como os famosos, ou dançar como eles, copiar os 
gestos, estilos, maquilhagem, etc.. Transformam-se nuns ‘clones’. Pouco resta do seu 
‘verdadeiro eu’! Perdem a identidade! Perdem a personalidade! Não sabem quem são! 
Ficam frustrados e deprimidos! 
O que hoje é uma certeza, amanhã já não é… O que hoje é um amor retumbante, amanhã já 
é ódio ou insatisfação... O que hoje é muito, amanhã já não é nada... O que hoje satisfaz 
amanhã já não é suficiente... O que hoje serve, amanhã já se põe de lado. Tudo neste mundo 
que possa trazer, eventualmente alguma felicidade, é momentânea! Na verdade, nenhuma 
pessoa pode dar constantemente felicidade a outra, porque não existe ninguém que seja 
perfeito e que não seja suscetível de desiludir, ou ser desiludido, mais tarde ou mais cedo 
(para não dizer constantemente). 
De quem mais esperamos aprovação e valorização, nem sempre o conseguimos, ou em 
alguns casos, nunca o conseguimos. Há uma eterna falta de gratidão e uma desvalorização 
permanente... Então procura-se aprovação e propósito da vida em pessoas, conceitos, 
ideologias, religiões, política, hobbies... Escapes! Muitas dessas pessoas, com quem se 
desespera para ter aprovação, nem sempre são as melhores companhias (por vezes são 
mesmo as piores), mas porque há a ideia de que em casa não são amados, procura-se amor 
fora de casa.... Más notícias: Todas as pessoas vão desiludir! Todas! Sem exceção! 
Por mais tortuoso que possa ter sido o nascimento de cada um, independentemente do 
percurso de vida, Deus nos ama! Jesus nos ama! E nunca nos perde de vista! E podemos 
perguntar: ‘Porquê é que permitiu tudo isto na minha vida?’. Se Deus interviesse na nossa 
vida ou na vida dos outros sem permissão ou um pedido expresso, diríamos: ‘Somos 
fantoches nas Suas mãos e Ele faz o que quer! É o destino!  Já estava escrito! Não podemos 
alterar!’ O destino somos nós que o construímos à medida que vamos fazendo decisões na 
nossa vida! Deus decidiu não intervir na nossa vida, até que Ele seja convidado a fazê-lo! Ele 
deu a todos o livre arbítrio. 
Podemos fazer todas as coisas (I Coríntios 6:12), mas todas as nossas escolhas têm 
consequências, e a Palavra de Deus nos adverte para essas consequências aconselhando o 
melhor caminho. Também podemos dizer: ‘Deus e Jesus não existem, são crenças que as 
pessoas fracas e medrosas inventam para se fortalecerem…’ E SE EXISTIR? E se a bíblia e 
tudo que nela está  for verdadeiro e funcional? Se acreditarmos e O seguirmos, ganhamos a 
vida eterna (João 3:16), se não acreditarmos e não O seguirmos, perdemos tudo! Podemos 
ter muitos hobbies ou empregos, fazer boas ações, voluntariado, que pode trazer alguma 
realização pessoal! Podemos viver uma vida inteira em busca da felicidade e do amor 
verdadeiro e recíproco! Podemos buscar em tudo e em todos! Mas o único que 
verdadeiramente nos dá valor, preenche o vazio no nosso coração, dá um propósito e a 
aprovação que (achamos) que precisamos, é Jesus! 
 

...Continua! 



20 REU N IÕ ES  DA  IG R EJA :  
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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