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MAIS UM ANO QUE PASSOU...
... Mais vitórias alcançámos! Chegamos ao final de mais um
ano, um ano de afirmação, um ano de crescimento e um
ano de amadurecimento. Cada dia estamos mais perto das
novas instalações, aleluia! Ano de salvações, de gente
nova, ano de preparação para o que Deus tem para nós.
Alargámos o palco, adquirimos vários equipamentos de
video e som, criámos a zona de convívio no café,
conseguimos instalar tecto falso no salão principal da
Igreja, melhorámos a disposição das cadeiras, melhorámos
a área de ministrar, melhorámos parte da iluminação para
LED, entre muitas outras coisas, investimos na Casa de
Deus e no conforto dos irmãos em Cristo, para que a casa
de Deus seja mais honrosa para Ele!
Vivenciámos talvez a melhor CHUVA SERÔDIA de sempre,
com um derramar da Unção de Deus tremendo e o vincar
de uma nova identidade, por parte do nosso Deus!
Durante todo o ano, tivémos alimento fresco, vindo do
Trono de Deus, bem como várias vezes, não poucas, o
derramar da Unção gloriosa de Deus sobre nós.
Bom tem sido Deus connosco. Para este ano de 2018, não
só queremos manter o que de bom temos tido, como
queremos mais... Mais salvações, mais famílias, jovens,
profissionais liberais ganhos para Jesus, um nível maior da
Unção de Deus, Palavra de Deus fresca e transformadora a
cada reunião, mais pessoas a servirem a Deus! Aleluia!
Este ano novo também trabalharemos mais. Faremos
muito mais coisas e iremos mais longe do que o que
alguma vez imaginámos ou sonhámos! Para a eterna Glória
de Deus! A DEUS TODA A GLÓRIA!
Desejo a todos um Feliz Natal e um
própero Ano Novo de 2018!

Amo-vos!
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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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CURADA DO CORAÇÃO!
Quando me congreguei neste ministério, eu estava às portas da morte. Tinha problemas
gravíssimos de coração, de circulação nos membros inferiores, não dormia há já muitas
semanas e não conseguia comer.Claro que também não conseguia orar, nem ler a bíblia. A
minha vida era um tormento. Comecei a frequentar os cultos e o Pastor orava por mim,
tendo eu algumas melhoras. Mas um dia, em desespero, telefonei ao Pastor e ele levou-me
a pedir perdão dos meus pecados e a libertar perdão total, aos que me tinham magoado. A
partir deste dia, fiquei totalmente curada! Estou bem do coração, já não tenho problemas de
circulação nos membros inferiores, tenho apetite e estou feliz! Ah e já estou a servir a Deus!
Bendito seja Deus!

CURADA DE DORES NA ANCA!

Durante algum tempo, senti dores muito fortes na minha anca, principalmente do lado
esquerdo, que percorria a perna, chegando mesmo ao pé esquerdo. Provocava-me muito
embaraço, visto que eu estou habituada a um grande ritmo na minha vida. Num dos Cultos,
pedi ao Pastor para orar por este meu problema. A partir desse momento, nunca mais senti
dores de espécie alguma. Glória a Deus!
(Irmãos da nossa Igreja)

IGREJA SEDE
Morada

Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha
1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa)
Telef ones
(+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
Youtube
http://www.youtube.com/minjoaoviegas
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CHUVA SERÔDIA 2017

COMO FOI? FOI...
… Maravilhoso! Foram 3 dias tremendos na Presença de Deus! Houve irmãos em Cristo
que pareciam anestesidados, tal não era a Glória de Deus sobre eles! Houve cura, salvação,
libertação, transformação, a vontade de Deus a ser manifesta e derramada sobre todos!
Igreja cheia, muito amor, muita entrega, muita dedicação e serviço, muito zêlo e antes de
vos deixar com algumas fotos, resta-me dizer… A DEUS TODA A GLÓRIA!
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CHUVA SERÔDIA 2017!
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O QUE FAREMOS COM A UNÇÃO DE DEUS?

“…E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do
teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço; e o jugo será
despedaçado por causa da unção…” (Isaías 10:27)
“…É bom conhecer a Bíblia, mas melhor é conhecer o
Autor!...” (Pst. João Viegas)
Deus tem proposto à Sua Casa um avivamento que muitos
chamam do ‘avivamento dos últimos tempos’. Esse
avivamento terá um derrame da Unção de Deus tremendo e um mover de Deus
extraordinário nesta terra. Quanto a mim, penso que esse avivamento já começou e que o
Senhor Deus tem vindo a derramar da Sua Glória, Poder e Unção sobre todos os que anam
dignamente diante d’Ele e até sobre ímpios e ‘descrentes’, conforme a promessa de Joel!
Seja como for, uma coisa é garantida e certa: O Jugo será despedaçado! A carga será
retirada! A doença será sarada! A pobreza será vencida! O perdido será salvo! Jesus será
glorificado! Aleluia!
“…Tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a
um alto monte, E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as
suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se
queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E,
estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz
que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o. E os discípulos,
ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus,
tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém
viram senão unicamente a Jesus…” (Mateus 17:1 a 8)
A Unção de Deus é a essência de Deus, é o Seu perfume, é o que Ele é. A Unção de Deus
manifesta-se tridimensionalmente: Na Palavra, pelo Espírito Santo e através do Amor
verdadeiro! A Unção de Deus não é só Cura, libertação, prosperidade, mas acima de tudo
Salvação e transformação! A Unção de Deus é a forma que Deus tem de se fazer presente,
onde quer que Ele esteja. Poderemos senti-la, vê-la, ouvi-la, tomar porção dela para a nossa
vida. Quando a Bíblia fala de ungir, de derramar a Unção de Deus, na realidade isto significa
esfregar (Os Pastores no Médio Oriente esfregam as ovelhas com azeite, para melhorar o
pelo do rebanho e para afastar os insetos), afagar, massajar. No fundo, quando somos
ungidos pelo Poder/ Presença de Deus, somos ‘esfregados’ com a essência de Deus, para
afastar o pecado! Somos afagados com o Seu amor, que opera diferença e salvação! Somos
massajados para suportarmos a responsabilidade que a Unção acarreta.
Nesta passagem que partilho convosco, vemos algo extraordinário: Jesus foi orar e logo a
Unção se manifestou! O seu rosto brilhava, as suas roupas estavam translúcidas, significando
que com a Unção de Deus em nós, somos transparentes a todos quantos nos rodeiam! Por
isso muitos temem a Unção de Deus…
Agora, pergunto: quando é que sentimos a Unção de Deus? Quando é que sentimos o Seu
Poder? Como? Será que é um calor? Arrepio? Temor? Um vento? A Unção é sobrenatural e
está presente, mesmo que não sintamos! A Bíblia nos ensina que andamos pela Fé e não
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pelo que os olhos vêm! Andamos pelo sobrenatural e não pelo natural/ físico! Mas muitas
vezes há manifestações físicas da Unção! Os discípulos sentiram temor… e nós, hoje? Será
que reconhecemos a Unção quando sentimos o Amor de Deus? E quando ouvimos a Sua
voz? E quando lemos a Sua Palavra? Ou simplesmente falamos n’Ele e na Sua Palavra? Umas
vezes a Unção de Deus manifesta-se em sabedoria, conhecimento, capacidade, talento
(Isaías 11:1 a 3)… Outras vezes será física… Cura, libertação, profecia, Línguas e
interpretação… outras vezes com a perda de força nas pernas, onde nos prostramos
totalmente na Sua presença… Mas na maior parte das vezes nem a sentimos… e ela está
presente e opera poderosamente!
O derrame da Unção de Deus nunca nos fará fazer coisas indecorosas, ou que nos façam
perder a dignidade, pois o nosso Deus é um Deus correto e digno: A Unção nunca nos fará
ladrar, ou miar, ou imitar animais, ou rebolar no chão, ou gritar desenfreadamente ou imitar
répteis, ou rir desmesuradamente ou agir desequilibradamente… Poderemos louvar, cantar,
rir, pregar com ousadia, profetizar, agir nos dons do Espírito Santo, cair debaixo da Unção de
Deus, dançar, ganhar ousadia, tomar autoridade, expulsar e repreender demónios, ministrar
cura, salvação, fazer prodígios, maravilhas… mas tudo em Nome de Jesus e para a eterna
Glória de Deus!
O que faremos com a Unção de Deus? O mesmo erro dos Discípulos, na passagem de
Mateus? Tendas? Tabernáculos? Guardaremos a Unção em frasquinhos, ou paninhos, ou
artefactos que nada valem e que em nada honram a Jesus? Há pessoas hoje, Ungidas por
Deus, que fizeram dessa unção, algo sagrado em redor deles e não de Deus! Mas nenhum de
nós resolve nada, nem opera nada, se não for Deus a dar o Poder! Até Jesus sabia este
segredo: “…Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho
por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele
faz, o Filho o faz igualmente…” (João 5:19 e 31)
E há pessoas que pensam que são elas que resolvem as coisas e não Deus! Mas é a Unção
que é sagrada! E é por isso que quero-vos dizer: Se ouvirmos a Palavra errada, vamos estar
debaixo dessa unção… se acreditarmos em mentiras, estaremos debaixo da ‘unção’ que
nelas estiver… se andarmos à busca de artefactos, coisas, elementos, em vez de buscarmos a
verdadeira fonte, que é Deus, através da oração e da Sua Palavra, estaremos a perder tempo
e a desperdiçar o nosso vigor. Se acreditarmos nas mentiras do passado, ou no que nos
ensinaram de errado, estaremos debaixo dessa unção, desse engano e dessa cegueira… A
Unção de Deus não está em frascos de azeite, ou de água, ou pedaços da cruz de cristo, ou
em panos, almofadas, lenços, roupa ungida, porque a Unção de Deus não está em coisas
hoje. Com o Espírito Santo na terra como recetáculo eterno e infalível da Unção, tendo-O em
nós, então a Unção estará em nós! Aleluia! A UNÇÃO DE DEUS ESTÁ EM SI E EM MIM!
Termino este estudo, exortando-vos a buscarem a Deus, a orarem todos os dias, a lerem a
Bíblia todos os dias, a louvarem o Seu grande Nome, para que seja derramada em nós a
Unção de Deus, para vencermos o mundo, o pecado, a morte, o inferno! Para que Deus se
use de nós… para curarmos em Nome de Jesus… para libertarmos em Nome de Jesus… Deus
quer derramar a Sua Unção sobre nós, para podermos ser mais parecidos com Ele e
podermos fazer as mesmas coisas que Ele fez e até ainda maiores! Aleluia! (Joel 2:28 e 29)
Deus abençoe! Pst. João Viegas
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QUEBRANDO AS BARREIRAS!
APEGA-TE AO MISTÉRIO DA FÉ
COM A CONSCIÊNCIA LIMPA
“...Guardando o mistério da fé numa consciência pura...” (I Timóteo 3:9)

Água, rios de água brotando neste lugar. Óleo, tomando conta de cada vaso do teu ser. O
Espírito Santo é real. Calor, frio, nuvem, transformação absoluta em cada coração.

Em tempos que se ergue a tentação, a dúvida, problemas mais e mais, dilemas
circunstâncias, sombras e trevas que se atrevem a tentar a carne e a confundir a alma. O
princípe da terra passeia para desviar a presença do teu Pai amado.
Onde está o verdadeiro amor? Porque sentes que Te abandonei? Porque rejeitas que abra
esse cadeado em que trancas a tua dor, a tua mágoa?
Porque rejeitas fazer parte da arca que te salvará do dilúvio, da inundação profunda, do
abismo e do pecado?

Porque segues cego, surdo e mudo, perante os avisos, perante os sinos que tocam, o alarme
de uma chuva. Que não é serodia é ácida.
Aparta-te das tribulações. Do ódio que sentes. Do mal que sentes e da falsa comunhão que
tens comigo. Horas e horas sem dizer uma palavra. Horas e horas em que acordado nem
consegues expressar um simples obrigado.
Deus sara, Deus cura, Deus Liberta, Deus transforma, Deus renova! O que é que Deus não
faz? A pergunta é o que é que tu, o que é que tu e eu não fazemos por Ele.
Que Glória e que Honra! Que consagração é essa de minutos. De domingo a domingo. E
então voltas as costas, limpas as mãos e vais embora. Mas esqueces da água. Do óleo. Do
Espírito Santo no teu coração.
A mensagem que Deus tem para ti esta manhã, nesta chuva de bênçãos, é um simples...
Obrigado. Que não é palavra. Nem é agradecimento. É o gesto prolongado de quem dá a
mão. É o gesto de quem diz: “...desculpa Senhor, de hoje em adiante caminharei Contigo. E
serei esse vaso repleto do Teu óleo e do Teu Espírito. Para que me livres do mal e das trevas e
para que habite em mim o leão de Judá, e a salvação eterna...”

Omar Prata

O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
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LIVRAR DA TENTAÇÃO
Jesus directamente apenas nos ensinou uma oração, aquela que hoje conhecemos por ‘Pai
Nosso’ (Mateus 6:8 a 13). Como não podia deixar de ser, sendo oriunda do Filho de Deus, ela
é tão profunda que contém, em si mesma, toda a essência da doutrina de Cristo desde o
reconhecimento da primazia de Deus e o temor a Ele, até ao mandamento novo do amor e
do perdão, no maior compromisso que o cristão pode fazer, passando ainda pela gratidão à
providência do Pai, do nosso sustento diário, ao suprimir as nossas verdadeiras necessidades
(Mateus 6:25 a 33). Uma oração de reverência e compromisso. Mas tem mais: nela Jesus nos
ensina a pedir, sem compromisso da nossa parte, apenas duas coisas: a livrar-nos da
tentação e do mal. E o que é a tentação? Tal como há as manifestações do Espírito Santo,
igualmente há as manifestações da tentação. Olhando a Bíblia, logo no início nos ressalta a
principal tentação: a do conhecimento e do poder a ele associado. Em Génesis, Adão e Eva
são tentados pela serpente, símbolo de Satanás, para comer o fruto proibido. Não o fruto de
uma árvore qualquer, mas justamente o fruto da Árvore do Conhecimento (Génesis 2:17). E
ter conhecimento é ter poder. Nomeadamente o poder de perder a inocência original.
Igualmente a tentação da ânsia do poder, movida pelo orgulho, volta a marcar as páginas do
Livro Sagrado em Ezequiel e em Isaías, ao descrever Lucífer, a sua rebelião e queda (Ezquiel
28:12-19 e Isaías 14:12-15). Ao longo das páginas do Velho Testamento, não falta a narração
dos castigos de Deus sobre os soberanos que, arrogantes, se compararam ao Rei dos reis e
quiseram usurpar o Seu lugar de Altíssimo.
No Novo Testamento, o próprio Jesus é tentado pelo diabo, ao fim de jejuar 40 dias no
deserto, episódio narrado pelos apóstolos Lucas (4:1-2) e Mateus (4:3-10) e ainda por Pedro
(Mateus 16:21-23). Tentações estas onde o diabo desafia os desejos físicos, a soberba ou
arrogância e a lealdade de Cristo ao Pai. Em todos os casos Jesus renega as tentações
ardilosas. E pela sua humildade é o exemplo que prevalece até aos nossos dias.
Cerca de dois mil anos depois da passagem de Cristo na Terra, serão as tentações assim tão
diferentes das de então? Possivelmente não, porque o homem, essencialmente, continua
envolto no pecado do orgulho, na ambição terrena. Pecado este que toca a cada um de nós e
mesmo a muitos pastores, quando esquecem que pastorear é servir e não ser servido,
porque é isto que o pastor faz às ovelhas do seu rebanho: cuida delas, procura os melhores
pastos, não deixa os cordeirinhos para trás. Por alguma razão canta o salmo: “...O Senhor é o
meu Pastor, nada me faltará..." (Salmo 23). Pedimos a Deus, no ‘Pai Nosso’, que não nos
deixe cair em tentação, mas, ao mesmo tempo, temos de estar vigilantes para percebermos
o que é e onde está a tentação. Porque tentação é tudo o que, nos antevendo prazer, ao
mesmo tempo nos afasta de fazer a vontade de Deus, essa mesma vontade que, igualmente
no ‘Pai Nosso’, clamamos que seja cumprida no Céu e na Terra. "...Tendes os rins cingidos e
as vossas lâmpadas acesas. Sede semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor ao
voltar das núpcias para lhe abrirem a porta quando ele chegar e bater...", aconselhou Jesus
(Lucas 12:35-36). E é isso o que temos de fazer na humildade. Estarmos vigilantes, confiantes
que, ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa diminuta dimensão, Deus proverá uma
saída (I Coríntios 10:13) para não nos deixar cair na tentação.

J OÃO FALCÃO-M ACHADO
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ESCOLHE CONFIAR NO SENHOR!
SALMOS 37

O Salmo 37 mostra-nos que temos uma escolha: viver para Deus ou viver para o pecado. Ao
longe de todo o salmo, a vida do justo e a vida do ímpio são constratadas e as consequências
das suas escolhas são reveladas. As lições das suas vidas são muito importantes para todos
nós! Assim, o Salmo 37 tem 3 temas principais:
1 - Bons desejos, boas respostas
''...Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração...'' (Salmos 37:4)
Delitar-se no Senhor significa encontrar satisfação N’Ele. Muitas pessoas procuram satisfação
nas coisas do mundo: bens materiais, fama, poder, pecado, etc. Mas nenhuma dessas coisas
produz verdadeira satisfação. Somente Deus nos pode satisfazer.
Quando nos deleitamos em Deus, o nosso maior desejo é ver a vontade de Deus ser feita. E
esse desejo será atendido! Os bons desejos, que recebem o ‘sim’ de Deus vem do amor pelas
coisas de Deus.
2 - Deus julgará
''...Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por
herança...'' (Salmos 37:9)
Por vezes sentimo-nos injustiçados, porque parece que os ímpios fazem o que querem e não
recebem castigo, enquanto que os justos sofrem. Mas Deus está a ver tudo! Mais cedo ou
mais tarde, a injustiça será punida e o bem recompensado. No fim o pecado não compensa.
Tudo o que provém do pecado é falsa esperança. Mas aqueles que confiam em Deus e têm
vidas que revelam o Seu amor, serão plenamente recompensados por Deus.
3 - Deus protege os justos
''...Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem os seus filhos a
mendigar o pão'...' (Salmos 37:25)
Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Podemos enfrentar muitos obstáculos e até alguns
perigos! Mas sabemos que Deus está no controlo. Quando a nossa confiança está em Deus,
Ele protege-nos e ajuda com aquilo que pecisamos para viver. Deus não cuida somente das
necessidades físicas de quem O ama. Ele também dá paz, honra e alegria. A vida com Deus é
muito melhor que a vida no pecado!
''...Do Senhor vem a salvação dos justos; Ele é a sua fortaleza na hora da
adversidade'...' (Salmos 37:39)

ESCOLHA VIVER PARA DEUS HOJE!
P ROF .

E MANUEL LOPES
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R EUNIÕE S

DA

I GRE JA :

11

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. 10)
EVAN 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 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 (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 SO CI 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 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 na sua casa?
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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!*

