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"...Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os
mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente
como andais, não como néscios, mas como sábios, Remindo o
tempo; porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos
embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos
espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em
nome de nosso Senhor Jesus Cristo; Sujeitando-vos uns aos
outros no temor de Deus...”
(in Bíblia Sagrada)

EDITORIAL
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MAIO, MÊS DE FLORESCIMENTO!
Maio já iniciou e mais um mês se passou, mais uma revista
‘Rio de Águas vivas’ fica pronta e impressa para a benção
do povo de Deus!
Foi um mês de Abril de muitas emoções, vitórias e corações
consagrados para a obra do Senhor Jesus! Aleluia!
Foi mês de oficializarmos mais um Grupo Familiar, foi mês
de celebrar a Páscoa e a Ressurreição do nosso Senhor e
Salvador Jesus, com uma festa muito linda no nosso
Ministério!
Foi mais um mês de grande Palavra e revelação de Deus no
nosso meio com Sonhos, Visões, Profecias e Revelação de
Deus, com curas, milagres, respostas de Deus e salvações!
Para este mês de Maio, para mim mês de florescimento,
acredito que será um mês de muitas salvações, de muitas
pessoas novas (de todas as nações) na Igreja, e de mais e
mais crescimento sustentado, conforme o Senhor Deus nos
tem concedido a cada semana! EBENEZÉR!
Acredito que Deus continuará a agraciar-nos com a Sua
Presença, Glória e Majestade, porque estamos dispostos a
continuar a obedecer-Lhe, cumprindo o Seu querer e o Seu
efetuar, de acordo com a Sua perfeita Vontade.
Creio que todos continuamos dispostos a Entronizar Jesus
nas nossas vidas e famílias, como semente para o porvir,
em que Jesus será entronizado nesta nação e em toda a
terra! MARANATHA!
Deixo-vos, mais uma vez, esta lembrança a todos, para ser
praticada, que é o verdadeiro segredo do nosso sucesso:
“...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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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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OBEDECENDO À CHAMADA DE DEUS!
Algum tempo atrás, tinha a minha vida organizada para estar uns dias fora de Lisboa, o que
implicaria não vir num determinado domingo à nossa Igreja.
Dois dias antes, as coisas tomaram outro rumo e voltei à capital ainda no sábado de manhã.
Para dizer a verdade, num dado momento, senti preguiça em ir no dia seguinte à igreja.
Mas senti no meu coração Deus mandar-me telefonar a uma irmã a quem costumo dar
boleia para a Igreja. Se ela fosse, eu assumiria o compromisso de a levar e assim, ir também.
Ela disse que queria muto ir e, assim, no dia seguinte de manhã, lá fomos os dois a caminho
da igreja.
Uma vez lá, tive a surpresa do Pastor me pedir para desempenhar uma tarefa de alguma
responsabilidade, no culto desse domingo...
Então entendi, o porquê das coisas terem tomado um rumo muito diferente daquele que eu
havia planeado para aqueles dias: Deus queria-me naquele domingo na Sua Casa, para O
Servir…
Este é o meu testemunho sobre a chamada de Deus para cada um de nós.
Qual é o seu, meu irmão e minha irmã?
(Um irmão da nossa Igreja)

IGREJA SEDE
Morada

Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha
1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa)
Telef one
(+351) 966 711 188 * (+351) 21 580 64 36
Transportes: Metro Lisboa — Linha Azul, Estação Pontinha (500m Igreja)
Carris — 724, 726, 729, 747, 768
R. Lisboa — 203, 205, 206, 210, 222, 223, 224, 227, 228, 231, 236
Lisboa Transportes — 143, 168, 181
Website
www.ministeriosjoaoviegas.org
E-mail
pastor@ministeriosjoaoviegas.org
F ac ebook
https://www.facebook.com/ministeriosjv
Y outube
http://www.youtube.com/minjoaoviegas
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MORADAS DE GRUPOS FAMILIARES
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REPORTAGEM: GRUPOS FAMILIARES
NOVO GRUPO FAMILIAR: PINHAL

5

NOVO

Foi no passado dia 29 de Abril de 2017 que fomos oficializar o Grupo Familiar do Pinhal
Novo, cuja Líder é a Pst. Fátima Silveiro! Foi um tempo tremendo e maravilhoso na Presença
de Deus. Desde já agradecemos à Pst. Fátima e a todos os irmãos do Grupo Familiar a forma
tão carinhosa e abençoada como nos receberam! Acreditamos que foi lançada uma semente
forte e duradoura para crescimento da obra de Deus e só sabemos que a vontade de Deus
está a ser feita naquela zona também! Glória a Deus!

6
20

A PLENITUDE

DO

ESPÍRITO SANTO

“...O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o
SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou
-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade
aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; A apregoar o
ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a
consolar todos os tristes; A ordenar acerca dos tristes de Sião
que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de
tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de
justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado...” (Isaías 61:1 a 3)
O Espírito Santo é o PODER DE DEUS! É a terceira pessoa da trindade divina, mas nem por
isso é o mais fraco. Aliás, sem Ele, nada do que foi criado e feito seria possível. É poderoso,
forte, eterno, mas também é sensível, puro e santo! É o nosso consolador, companheiro
inseparável, conselheiro! Ele opera maravilhas, prodígios, sinais, Ele revela a verdade,
despedaça o jugo, condena o pecador e leva-o ao arrependimento! Neste momento,
enquanto você lê esta mensagem, o Espírito Santo de Deus está a operar na sua vida, na sua
mente, no seu coração, no seu homem interior! Aleluia!
Ele tem para nós a plenitude do Poder, amor e justiça de Deus. Ele nos quer dar tudo e não
apenas uma parte. Ele quer-nos empossar da Unção gloriosa de Deus, para que se cumpra a
promessa de Joel 2:28 a 32! Deus pretende dar um avivamento, um novo derrame da Sua
Unção e Poder, eficácia e revelação! Ele quer usar-se de cada um de nós!
Em tempos já tivemos um reavivamento da Palavra e até do Poder de Deus para curar, mas
Deus pretende que entremos na plenitude do Poder do Espírito Santo, porque vivemos
tempos difíceis, de trevas e pecado e precisamos desse Poder para vencer e ajudar quem
precisa! E eu quero ser usado por Deus! E você? Para isso, precisamos da plenitude do
Espírito de Deus na nossa vida! (João 3:34)
Agora, como é que o Espírito de Deus se manifesta? Através da Palavra de Deus, através de
Sonhos, Visões, Profecia, Revelação da Palavra e também dos Dons que Deus lhe concedeu!
Quais são os dons do Espírito Santo? (I Coríntios 12:8 a 10)
Dons de Revelação - Palavra de Conhecimento e de Sabedoria, Discernimento de Espíritos;
Dons de Poder - Dons de Curar, Operação de Milagres, Fé;
Dons de Inspiração - Variedade de Línguas, Capacidade de Interpretação, Profecia;
Dentro destes nove dons do Espírito (que estão ao nosso dispor para usufruto, mediante
uma vida de oração, serviço e adoração a Deus), a manifestação e operação de cada um
deles é concedida por Ele mesmo, conforme Ele quer, onde Ele quer, em quem Ele quer...
hoje podemos ter um dom em operação, amanhã poderemos ter três… é conforme o que
Deus precisa que façamos, consoante a situação que enfrentamos!
Estes dons são para os que são Batizados no Espírito Santo, obtendo como sinal a evidência
de falar em línguas estranhas (Atos 2:4), uma linguagem celestial, perfeita, de entendimento
apenas entre o nosso Espírito e Deus.
A plenitude do poder do Espírito Santo, não é ter só a manifestação física do Poder, mas
termos também a transformação no nosso íntimo! E isso é a manifestação do fruto do
Espírito (Gálatas 5:22 e 23)! E uma das formas de sentirmos isso é deixarmos o Espírito Santo
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Encher a nossa vida, dominar a nossa vida, moldar o nosso ser, mudar o nosso coração!
Deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida! E as nossas inseguranças são o maior bloqueio, à
operação dos dons do Espírito Santo, porque a dúvida, o medo, a incerteza, fazem-nos ficar
vulneráveis à derrota (Lucas 11:11 a 13)! Precisamos de nos encher do Espírito Santo (Isaías
11:2)! Orar bastante em línguas, meditar na Palavra, orar ao Senhor, ouvir a Palavra e coloca
-la em prática!
Para terminar, quero ensinar-lhe um segredo tremendo: A plenitude do Espírito só é
manifesta quando abrimos a porta ao sobrenatural de Deus (Apocalipse 4:1)! Tal como Jesus
disse, “...nada posso fazer se não vir fazer o Pai...” (João 5:19), por isso mesmo, Ele
submeteu-se a este princípio e foi batizado por João Batista. Ao fazê-lo, abriu as portas dos
céus para que fosse derramado sobre si a Plenitude de Deus (Lucas 3:21 e 22)! O Céu
manifesta-se no mundo natural! E a chave para trazer essa manifestação à terra está em
permanecer debaixo das Janelas dos Céus abertos! Uma porta pela qual o Reino de Deus
invade a terra!
Jesus foi empossado e batizado e logo foi conduzido ao deserto para ser tentado e venceu!
Assim seremos nós, se nos mantivermos obedientes a Deus e debaixo das Janelas dos céus
abertas! (Lucas 4:1 a 13) Porque os céus se abriram, Jesus mudou a Sua maneira de pensar
para igual à do céu, à de Deus! A viver na plenitude das realidades celestiais, Jesus carregou
a substância do céu no Seu ministério: No poder, na lei, no reino, na dimensão igual ao
‘assim como é feito no céu’ – AGORA! Através de milagres, curas, salvações, libertações,
sinais e maravilhas. Glória a Deus!
Jesus viveu e ministrou naquele tipo de atmosfera espiritual 24 horas por dia. Sempre cheio
do Espírito Santo! E os seus tempos de comunhão eram manifestos de poder e revelação!
Nós precisamos de fazer disso o nosso objectivo também! Porque debaixo de um céu aberto,
a atmosfera espiritual é fértil de experiências proféticas! E isto influencia o nosso nível de
unção e a nossa determinação em cumprir os propósitos de Deus! E digo-vos: não teremos
experiências com Deus (o que há no céu, o mundo de visões e sonhos, a voz audível de Deus,
revelações e visitações do Senhor e visitas de anjos, etc.), até que os céus estejam abertos!
Por isso quando os céus se abrirem para nós, começaremos a ter visões e sonhos, visitações
do Senhor e revelações... Começaremos a ver no Espírito e começaremos a ministrar debaixo
do poder e da autoridade de Deus, trazendo a manifestação de Jesus Cristo, em Glória com
Poder, milagres, curas, sinais e maravilhas. Aleluia! Faça esta oração comigo:
Senhor Deus, abre os olhos do meu entendimento e do meu espírito para que eu possa ver a
sobrexcelente grandeza do Teu Poder, que está no meu coração, para que esse poder seja
liberto em mim e para aqueles que dele precisam. Ensina-me como usar esse poder na minha
vida, família, nos que ainda não Te conhecem, para que eu construa o Teu Reino, e não o
meu, no Nome de Jesus. Fortalece o meu Homem interior, fortalece o meu espírito, muda o
que não está de acordo com a Tua vontade, em Nome de Jesus.
Enche Senhor o meu coração com a Tua plenitude, com o Teu amor, para que eu me torne,
cada vez mais, parecido contigo. Faz-me um(a) servo(a) afogueado(a) na Tua Palavra. Ajudame a trabalhar os talentos que me deste, para que eu possa ser achado um bom servo, fiel e
justo, em Nome de Jesus. Hoje, Senhor, eu estou submisso(a) a Ti da mesma forma como Tu
foste submisso ao Pai. Abre as janelas dos céus sobre mim e derrama do Teu Espírito, Unção,
Poder... Usa-Te de mim, Senhor, em Nome de Jesus, Amén!
Pst. João Viegas
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ACONSELHAMENTO PASTORAL
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 autoindulgência, 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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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
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ORAR PELA PAZ
Desde há muitas décadas que a paz mundial nunca esteve tão ameaçada como agora. Para
além de um sentimento generalizado de que uma futura guerra em grande escala é apenas
uma questão de tempo, outras ameaças há, muitas e enormes, e os cristãos, bem como
outros credos, não escapam a elas.
O crescimento do radicalismo das religiões em maioria em cada país, bem como o
radicalismo político e o ateísmo cada vez mais agressivo, são sinais que não nos deixam
tranquilos.

Mas não são só os rumores de guerra que nos angustiam o coração. O mundo do trabalho
está a sofrer uma profunda mudança de modo algum a favor do ser humano.
As relações do trabalho têm-se vindo a degradar progressivamente, criando uma profunda
incerteza, a ‘robotização’, por exemplo, que desde a indústria automóvel já abrange círculos
tão inusitados como a distribuição de mercadorias e, em breve no transporte de pessoas,
rouba milhares de empregos, tornando cada vez maior a precariedade na vida das pessoas.
Sinais do final dos tempos?

Talvez não seja do nosso direito fazer futurologia, pois como escreveu o evangelista, citando
Jesus, "...não sabeis nem o dia nem a hora..." (Mateus 25:13). Mas será mister do cristão
atemorizar-se com este futuro?
Não olhar irresponsavelmente, mas também não se atemorizar. Porque temos Jesus
connosco e Deus, através do Seu filho é o consolador daqueles que O buscam! (II Coríntios
1:3 e 4) A Ele, nestes tempos incertos é cada vez maior a necessidade da oração. A par de
uma prática de ética cristã! Não basta ser apenas cristão ‘de boca’, mas também de actos,
sobretudo quando temos subordinados a nosso cargo.
Mais do que o temor das trombetas do Juízo Final, o que é agora necessário é a oração dos
que se entregaram a Jesus. Oração ecuménica de todas as igrejas - recordando o Seu poder
(Filipenses 4:6 e 7; I Pedro 5:7) - muito especificamente, oração pela Paz.

“...Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o
vosso coração, nem se atemorize...” (João 14:26 e 27)
Deus vos abençoe!

João Falcão-Machado
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REPORTAGEM: FESTA DA PÁSCOA 2017

Mais um ano, mais uma Páscoa, mais um momento memorável nos Ministérios João Viegas,
com todo o povo junto na Presença de Deus. A participação das nossas crianças (Projeto
GPES), declamação de poemas, palavras dos Pastores e o nosso Grupo de Louvor (Shekinah),
abrilhantaram um dia maravilhoso onde tivémos também Consagrações de novos membros
da Liderança deste ministério. Tudo isto, culminado com uma palavra simples, mas poderosa
e com a Ceia do Senhor. Graças a Deus, por mais um ano. EBENÉZER!
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R EUNIÕES

DA I G RE JA :
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Domingos 1 0 h – Reunião da Palavra e do Poder de Deus
6 .ª F eiras 21 h – Reunião de Estudo Bíblico e Intercessão
Grupos Familiares – Casas dos Irmãos (Ver mapa, pág. 4)
EV AN GEL IZ AÇÃO – Em 2017 prosseguiremos com os Projetos
de Evangelização utilizando várias ferramentas e meios que
Deus nos tem dado (Grupos familiares, Revista, CD’s da Palavra de
Deus, livros, folhetos, Página de internet, Reuniões em direto e ao vivo
em vídeo) . Assim, uma considerável parte dos recursos financeiros

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

O R AÇÃO E AÇÃO DE GR AÇAS – A Igreja só avança em
oração a Jesus! Por isso, não só temos o Memorial de Oração
(em que todos intercedemos em casa, todos os dias), como
também temos Intercessão nas reuniões de 6.ª Feira e também
tempos de oração e intercessão às 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs Feiras (10h)
e 1 hora antes de cada reunião da Igreja, em que todos são bem
vindos para orar e interceder. Incentivamos todos a orar e dar
Graças a Deus por este Ministério, Igreja e Liderança!

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

GR UPO S F AMI LI AR ES – É o Ministério
mais importante da Igreja, logo a seguir à
salvação de almas perdidas. É o principal veículo
para o crescimento da Igreja. O propósito é
levar a Palavra de Deus às famílias, à casa dos
irmãos. Assim, os Grupos Familiares
são reuniões onde se aprendem as bases da doutrina de Cristo e onde se pratica Atos 2:42,
num ambiente familiar e próximo de si. Têm uma linha similar com as reuniões da Igreja,
incluindo um tempo de perguntas e respostas e convívio entre os irmãos. Já temos Grupos
Familiares em vários locais e estamos a crescer...
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FALTA-TE ALGO!

“...E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta (…) vem, segueme...” (Marcos 10:21)
O Homem vive toda uma vida em busca de felicidade. A procura por satisfação,
preenchimento do vazio interior é incessante. Procura ser aceite e fazer parte de algo…
Nessa busca, encontra alguns relacionamentos ou ‘hobbies’, por vezes ocupações
profissionais, outras de cariz religioso que ‘mascaram’ temporariamente esse vazio, fazendo
acreditar que foi encontrada uma solução. Quando o ‘vazio’ permanece, procura outro
‘hobbie’, ou uma amizade, outra ocupação profissional, outros projetos… Mas apenas adia
algo que é inevitável e emergente: a necessidade por Deus! Não se iluda! Esse ‘vazio’, essa
busca, essa demanda por algo, apenas pode ser preenchida por Deus! Você pode dizer, ‘Eu
tenho a minha religião’ ou ‘Eu sigo Deus à minha maneira’, mas já se perguntou a si próprio,
porque é que essa maneira não funciona e tudo permanece na mesma interrogação,
dúvida? Quem acredita que existe um ‘poder superior’ e o tenta buscar, encontra muitos
caminhos que parecem chegar ao mesmo destino (a DEUS), mas sempre se esquece de uma
premissa nesta equação: Deus procura e deseja estar com o homem! Foi por isso que Deus
criou um (único) caminho para este encontro, em que o divino estabelece uma aliança com
o Homem e esse caminho é Jesus Cristo! (João 14:6) A prova deste desejo de Deus em estar
com o Homem é dada ao sacrificar o seu único filho, para demonstrar a ‘Loucura’ de Amor a
que Ele se dispôs, para nos alcançar, para estabelecer em nós o Seu papel de Criador e Pai!
(João 3:16) Mais ninguém pode tomar estes lugares: Jesus como caminho e mediador e nós
como alvo do Seu Grande Amor. (I Timóteo 2:5).
Muitos questionam a veracidade e inspiração da Bíblia, algo que usamos para nos
fundamentar, mas Deus na Sua infinita paciência respondeu: “…Saibam que nenhuma
profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na
vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo…" (II
Pedro 1:20 e 21) Outros acreditam que, por ajudar o próximo e serem boas pessoas,
obrigatoriamente são salvos, mas Deus diz que apenas através da fé e da Sua Graça somos
salvos e não através das boas obras, ou por sacrifícios! (Efésios 2:8 e 9) O Sacrifício já foi feito,
na Cruz do Calvário, por Jesus Cristo! Seja de que nacionalidade for, seja qual for a sua
crença/ religião, se quiser conhecer este Deus, caminhar com Ele, transformar a sua vida, ser
salvo(a) e viver a eternidade com Deus é necessário que se reconcilie com ele através de
Jesus, reconhecendo-O como Senhor e Salvador, reconhecendo que é pecador e que alinhe
a sua vida de acordo com a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Quero desafiá-lo(a) hoje a fazer
uma pequena oração, com sinceridade, sem medo, desprendido(a) de tudo! Não tem nada a
perder… Faça esta oração com todo o seu coração:
“...Deus, eu venho a Ti no Nome de Jesus. A Tua Palavra diz: “…O que vem a mim, de modo
nenhum o lançarei fora…” (João 6:37). Deus, eu creio no meu coração que Jesus é Senhor,
que morreu por mim na cruz do calvário para me salvar. Hoje reconheço que andava
perdido(a) e que sou um(a) pecador(a). Jesus, entrego-Te agora a minha vida e recebo-Te
como meu Senhor e Salvador. E agora peço-Te: ajuda-me, guia a minha vida, guia os meus
passos! Toca na minha vida! Obrigado Jesus, por me teres salvo agora mesmo, Amén!...”

*Leia a Bíblia, frequente a Igreja e fale (todos os dias) com Deus, em Oração!*

