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EDITORIAL 
O  P R I N C Í P I O  D E  C O I S A S  N O V A S !  

2017 já vai avançado e dentro de algumas semanas 

teremos atingido o final do primeiro trimestre do ano. E é 

um ano importante para o Reino de Deus e para o nosso 

Ministério. Eu chamo-lhe o ‘princípio de coisas novas’. 

Pela Graça e Misericórdia de Deus continuamos a crescer. 

Salvações e antigos desviados a retornarem à Casa de 

Deus,  milagres e maravilhas, a proteção de Deus sobre nós  

e o fruto da nossa entrega e dedicação a Deus, como 

crescimento espiritual individual... A revelação da Palavra 

de Deus, experiências preciosas com o nosso Senhor! 

Estamos à beira de reabrir o nosso projeto infantil (GPES), 

estamos a preparar coisas novas para o ministério de 

Louvor, estamos a preparar mais campanhas de 

evangelização... E entre muitas outras coisas, estamos na 

caminhada da Fé para alcançar novas, maiores e melhores 

instalações, porque necessitamos de expandir e alargar a 

tenda... Enfim, continuamos a avançar com toda a força, 

para mostrar que Jesus faz a diferença na vida daqueles 

que O servem e amam! Conforme diz a Palavra de Deus em 

Romanos 8, em todas as coisas somos ‘mais que 

vencedores por aquele que nos amou’! Aleluia! Isto tudo, 

mesmo com tantos ataques satânicos (que são derrotados 

pelo Poder de Deus e da Sua Palavra), só provoca em nós 

um desejo cada vez maior de servirmos a Deus, de O 

Honrarmos, de prosseguirmos neste caminho, neste 

propósito, em amor ao próximo e a esta Comunidade e 

Família de Deus, dos Ministérios João Viegas.  Exorto 

todos a manterem a vossa fidelidade, a colocarem o 

vosso talento e recursos ao serviço da Casa de Deus,  

ungidos pelo Seu Espírito Criativo, para 

juntos fazermos coisas extraordinárias! 

Amo-vos! 
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T E S T E M U N H O :  C O M O  U M  V E N T O  D E  S E R E N I D A D E  
 

Numa tarde de Novembro dirigi-me ao Hospital de D. Estefânia. No Serviço de Observação estava uma 
menina de 2 anos e meio, que conheço desde que nasceu. Com falta de equilíbrio e de apetite e apatia. 
Suspeitas de meningite ou de anomalia neurológica. Abeiro-me da cama e a petiz brinda-me com um 
maravilhoso sorriso, como só as crianças o sabem fazer. 
Embora não seja muito virado para a imposição da cura, naquele momento senti a necessidade de 
impor as mãos sobre a criança. Orei a Deus por meio de Jesus Cristo pela sua cura, relembrando a 
promessa: "E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no 
Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei" (João 14: 13-14). E numa certeza, 
com uma força no olhar que eu próprio desconhecia, mirei a mãe da criança e disse firmemente o que 
Deus me fez sentir: "A menina vai ficar bem"! 
Dias depois, contava-me a mãe da criança: "Quando o senhor fechou os olhos e pôs as mãos sobre a 
cabeça da minha filha, senti como que um vento sereno naquele quarto. Uma presença e uma grande 
paz dentro de mim. E fiquei confiante: senti no meu coração que depois de o senhor lhe impor as 
mãos, ela ficaria boa". Só então lhe disse que tinha estado a orar e a impor as mãos na condição dita 
por Cristo: "Imporeis as mãos sobre os enfermos e os curarão" (Marcos 16:18). Porque a Deus "é a 
honra, o poder e a glória" (Mateus 16:13).  

(Um irmão da Comunidade MJV) 

TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS 3 

IGREJA SEDE 
 

Morada   Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha 
   1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa) 
 

Telefone   (+351) 966 711 188/ (+351) 215 806 436 
 

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 
 

Facebook   https://www.facebook.com/ministeriosjv 
 

Youtube   http://www.youtube.com/user/minjoaoviegas 

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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N O V O  G R U P O  F A M I L I A R :  C O I M B R A !  
 

Foi no passado dia 04 de Março de 2017 que fomos oficializar o Grupo Familiar de Coimbra, 
cujo Líder é o ir. José Manuel Batista! Foi um tempo tremendo e maravilhoso na Presença de 
Deus. Desde já agradecemos a todos os irmãos de Coimbra a forma tão carinhosa e 
abençoada como nos receberam! As fotos ‘falam’ melhor, como foi: 

REPORTAGEM 5 
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“…Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite, e disse: 
Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os 
filhos de Israel; e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai 
também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como 
tendes dito; e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios 
apertavam ao povo, e apressando-se por lançá-los da terra; 
porque diziam: Estamos todos mortos. (…) Fizeram, pois, os 

filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias 
de ouro, e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes 
lhe davam o que pedia; e despojaram aos egípcios…” (Êxodo 12:31 a 38) 
 

A nossa caminhada com Cristo, caminhada espiritual e mudança física, é em tudo 
semelhante à caminhada do povo de Israel, desde o Egipto até Canaã. O povo sofria muito. 
Tinham voltado as costas a Deus, ficando à mercê dos inimigos, trabalhando como escravos 
dos egípcios, apesar de serem mais numerosos, mais fortes. Sabendo que estavam a viver 
ali, por intermédio de José, conforme o plano de Deus, visto que 430 anos antes tinha 
havido uma fome muito grande, o povo Israelita acomodou-se e acabaram escravos de um 
Egipto no auge da sua glória e poder, sendo uma superpotência na época em todos os 
aspetos. Mas após um tempo de costas voltadas contra Deus, o povo arrependeu-se, clamou 
por Ele, e em resposta, surgiu Moisés para os libertar, para os conduzir à Terra Prometida, 
levar de volta à terra que lhes pertencia por herança. 
 

Moisés, hebreu mas criado e ensinado na ciência e doutrina egípcia, havia sido expulso da 
nação, 40 anos antes, por ter morto um egípcio e ocultado o seu cadáver na terra. Quando 
Deus falou com Moisés, por intermédio da sarça-ardente, Moisés já estava a habitar no 
deserto há 40 anos, naturalmente a ‘desaprender’ tudo o que sabia, tudo o que tinha 
aprendido no Egipto. No fundo, é como nós: muitas vezes precisamos de ‘desaprender’ 
todos os métodos e ciência do mundo, para ficarmos prontos para a obra de Deus… 
 

Durante o processo de libertação do povo de Deus, por intermédio de Moisés, o Senhor 
operou 10 manifestações da Sua Glória de forma tremenda, que muitos têm interpretado 
como ‘pragas’. Bom, realmente para os Egípcios foram pragas, porque acreditavam em 
falsos deuses, por isso o Senhor foi humilhando essa crença, por intermédio das 
manifestações da Sua Glória: 
1 – Água em sangue (Deus Hapi e Nilo)  6 – Úlceras (Deus Tifon) 
2 – Rãs (Deusa Hekt, fertilidade)   7 – Saraiva (Deusa Serafis) 
3 – Piolhos (Pó da terra sagrado)   8 – Gafanhotos (Deuses Ísis e Serafis) 
4 – Moscas (Belzebu, príncipe das moscas) 9 – Trevas (Deus Rá, estrelas e Faraó) 
5 – Peste nos animais (Deus Amon)  10 – Morte dos Primogénitos (Deus Osíris) 
 

Durante esse tempo (aproximadamente 1 ano) Deus fez milagres e prodígios, para mostrar 
quem Ele era, a quem não queria nada com Ele. Depois de tudo o que Deus fez, o Faraó não 
aguentou e teve que deixar o povo ir. A nossa libertação é igual, sendo que o Egipto 
representa o mundo, o pecado e as trevas e Jesus libertou-nos com a manifestação do Poder 
do Espírito de Deus, morrendo na Cruz do calvário por nós e ressuscitando ao terceiro dia, 
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De entre os mortos, para nos dar vida! Aleluia! E vida em abundância, Glória a Deus! 
 

Agora, quando o povo começou a sair do cativeiro, Deus ‘encheu os bolsos’ do povo de Israel 
com as riquezas dos egípcios (hoje é o mesmo!). Na sua caminhada, Deus não os deixou 
tomar o caminho mais curto e rápido... há um tempo de aprendizagem! Há um tempo de 
limpeza, de libertação dos maus hábitos, do passado, há que tomar posse da nova vida com 
Cristo! Uma nova identidade teria de ser impressa nos corações daquele povo! Por isso Deus 
levou-os pelo caminho mais longo, para os preparar e para evitar que confontassem logo 
todos os povos que os queriam destruir. Sabe, o ser humano está sempre pronto para o 
combate, para a guerra, discussão, para o ‘bate boca’, para ‘responder à letra’... Mas Deus 
quer-nos mais sublimes! Deus quer-nos abençoados! 
 

Na sua caminhada o povo passou pelo meio do mar vermelho, de forma milagrosa! Logo que 
o povo passou, o mar fechou-se significando que não há como voltar atrás. Não há mais 
Egipto (Mundo, pecado, passado)! Deus precisava de os fazer ter um encontro real com Ele, 
mesmo que isso acontecesse no deserto (Monte Sinai). Assim é na nossa caminhada hoje: 
Deus anseia por ter um encontro real connosco, transformar-nos, mudar-nos, iniciar em nós 
a transformação da carne para o espírito, fazendo-nos desaprender muito do que tinhamos 
como ‘pedra de esquina’, para nos ensinar coisas novas... ‘O início de coisas novas’! 
 

Depois o povo foi para o deserto. É muito importante saber que todos passamos pelo 
deserto! Ninguém fica isento de sermos ‘peneirados’ no deserto. Nem Jesus escapou ao 
deserto, sendo por isso o nosso melhor exemplo em tudo, inclusive na vitória, porque Jesus 
venceu o deserto e não pecou! O deserto é um teste ao coração de cada um, porque os 
homens vêem a nossa cara e ouvem o que falamos, mas Deus vê os intentos do nosso 
coração… (Salmo 34:19) (I Coríntios 10:13) 
 

O deserto acontece na nossa caminhada antes de entrarmos na terra prometida. Isto quer 
dizer que para provarmos as ‘Uvas de Canaã’, é necessário largar o Egipto e vencer o 
deserto! É necessário que nos mantenhamos fiéis, obedientes, com esperança e 
perseverantes, até ao fim! Porque no deserto não há nada; Mas com Deus há tudo! (Água, 
Maná, Carne, Proteção, suprimento, poupança, força, vida, TUDO!) Mas precisamos de nos 
mantermos obedientes a Deus – seguirmos a nuvem de Deus! Muitos, ficam cegos, doentes, 
amargurados, ‘prisioneiros’ do deserto, porque se afastam da nuvem do Senhor! Outros 
ficam frios, duros, magoados, secos, porque se afastam do Pilar de Fogo do Senhor! Haverão 
guerras e batalhas – algumas pensamos que não estamos preparados para as combater… 
Mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus que nos ama! Amén? 
Por fim, no deserto… 
… Não há água – Nem para beber, tomar banho, cozinhar, para os animais… 
Promessa em resposta: Neemias 9:15, 20 
… Não há alimento – Animais, restaurantes, supermercados, carne, legumes… 
Promessa em resposta: Êxodo 16:16 a 21 
… Não há luxos – Carros, roupas, joias, etc… 
Promessas em resposta: Deuteronómio 2:7/ 8:4/ 29:5/ Neemias 9:21 
… Todos são contra nós – Com exceção de Deus e dos que Ele levantou para nos ajudar… 
Promessa em resposta: Números 22:21 a 34 

Deus abençoe! 
Pst. João Viegas 
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A T I T U D E S  
‘Chateados’ com a Vida... 

 
 

O mundo não nos traz nada de bom e quantas vezes nos sentimos aborrecidos com as coisas 
que não correm ao nosso gosto, com as pessoas que estão contra a nós… 
 

O cristão não foge a essa circunstância mundana, porém, com uma diferença: tem em si a 
resposta que tudo ultrapassa. Resposta que está, claro, na própria Bíblia: "...Não se turbe o 
vosso coração, credes em Deus, crede também em mim..." (João 14:1) Palavras do próprio 
Jesus. A Sua Promessa! Uma leitura e meditação altamente recomendada na emergência dos 
problemas. 
 

"...Não se turbe o vosso coração...". O conselho está dado porque a confiança em Deus, que o 
crente proclama de cada vez que pronuncia a oração do "Pai Nosso", ao dizer "...o pão nosso 
de cada dia nos dai hoje..." é a chave para se ultrapassar tudo aquilo que, do mundo, 
entristece a nossa vida. 
 

Pode não ser fácil, porque requer uma fé, diria que ‘cega’. Requer coragem de se acreditar, 
mesmo quando todos os sinais mundanos apontam para desistência... 
 

Ainda neste 14.º capítulo do Evangelho de João, Jesus proclama a Sua Promessa de não nos 
abandonar (versículo 3), ao mesmo tempo que se revela o caminho da Salvação, de onde 
nos leva ao caminho para Deus (versículo 6). 
 

A presença física de Jesus na terra já passou, porém e pela fé, subsiste a Sua presença 
espiritual, ainda mais real que a presença física: "...Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre..." (João 14:16) 
 

Consolador este no Espírito de verdade, inatingível para o mundo, mas conhecido dos que 
colocam Deus, através do Seu Filho, na sua alma, na sua vida. Como cantou o salmista: "...A 
ti clamaram e escaparam: em ti confiaram e não foram confundidos..." (Salmos 22:5). 
 

É nesta certeza que reside a força do cristão para enfrentar as vicissitudes da vida, as 
vicissitudes do mundo. É na certeza do amor proclamado por Cristo e na prática do amor 
entre os irmãos - e não só, mas para com todas as criaturas - e na sabedoria do Espírito 
Santo que reside a força que permitirá ao crente proclamar com a mesma certeza: "...O 
Senhor é meu pastor, nada me faltará..." (Salmos 23:1). 
 

Mesmo quando vê o mundo lhe trazer problemas, desafios, que deste modo podem ser 
ultrapassados, não se perturbando o coração de cada um de nós. 
 

Deus abençoe! 
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O TEMOR A DEUS 
Amor em todos os actos 

 
 

O Temor a Deus é um assunto frequentemente citado no Antigo Testamento, desde 
Provérbios (1:7), onde é tido como princípio da sabedoria, passando pelos Salmos (111:10), 
Eclesiastes (12:13) e Jeremias (10:7), até ao Deuteronómio (10:12, 20 e 21), onde é tido 
sobretudo como serviço ao Senhor. Porém, não se trata de ter medo d’Ele, dado a Sua 
promessa de Amor (Romanos 8:38,39; Hebreus 13:5). 
 

No Novo Testamento, o temor a Deus ganha novos significado e força: sentimento de 
respeito e reverência "...Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, 
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso 
Deus é fogo consumidor...” (Hebreus 12:28, 29). 
 

Ora esta reverência amorosa para com Deus, não só se deve estabelecer no nosso modo de 
vida interior, vida esta renovada e afirmada na aceitação de Jesus como salvador, moldando 
a nossa alma e o nosso espírito e expressa sobretudo nos momentos de oração, como nossa 
atitude exterior, seja no mundo, seja na Igreja, levando em conta que as nossas atitudes para 
com os outros são igualmente atitudes para com o Altíssimo (Mateus 25:40). 
 

Há muitos anos atrás, o escritor alemão Erich Maria Remarque escreveu um famoso romance 
que tinha por título "Tempo para amar, Tempo para morrer". É esta frase que me retém: 
“...um tempo para cada coisa, cada coisa no seu tempo...” De certo modo, a recomendação 
de Paulo: "...tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente..." (I Coríntios, 6:12). 
Então há que saber escolher, no livre arbítrio mas também no compromisso do temor a 
Deus. 
 

Quando vamos à Igreja, vamos louvar a Deus, momento de intimidade e de presença do 
Santo Espírito, mas também ouvir a Sua Palavra: através do ensinamento pastoral, tocado 
pelo Espírito Santo ou seja, momentos especiais de temor a Deus. 
 

Então, ouvir o pastor é também ouvir a Palavra de Deus, por isso, momento de atitude 
respeitosa e reverente. Não só na sala de cultos em si, mas também nas suas imediações. Em 
tempos de novas tecnologias, ser-se descuidado com o telemóveis, entreter o tempo a ver 
mensagens ou a jogar nos smartphones, conversar em voz mais ou menos audível, mesmo 
nas imediações da sala, de modo que o ruído interfira no ambiente, acabam por ser faltas de 
temor a Deus, actos néscios que desagradam ao Senhor... 
 
 
 

 

Deus vos abençoe! 

João Falcão-Machado 



20 QUEBRANDO AS BARREIRAS! 10 

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 Divino, são 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! 
Pst. João Viegas 



20 REUNIÕES  DA  IGREJA :  
 

Domingos 10h     – Reunião da Palavra e do Poder de Deus 

6.ª Feira s 21h      – Reunião de Estudo Bíblico e Intercessão 

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

EVANGELIZ 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! 
 

ORAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇAS  – 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 (às 
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! 
 

GRUPOS FAMILIARES  – 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! 

FALTA-TE ALGO! 12 


