
Revista dos Ministérios João Viegas 

VERSÍCULOS PARA MEDITAR… 

 

RO MAN O S  5:1 A  5 
 
 

“…Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; Pelo qual também te-
mos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e 
nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribula-
ções; sabendo que a tribulação produz a paciência, 
E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a 
esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus 
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 

nos foi dado...”          

                       
              (in Bíblia Sagrada) 
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EDITORIAL 
C HUVA  S E R Ô DIA ,  CHUVA  DE  BE NÇÃO !  

 

Já entrámos no último trimestre do ano de 2018, ano de 
mudança de paradigmas, ano de crescimento, ano de 
estabelecimento forte do Reino dos Céus. Aproximamo-nos 
da CHUVA SERÔDIA 2018 e das festas natalícias e do findar 
do ano civil com um sentido de gratidão e amor profundo a 
Deus, pelo que Ele tem feito por nós e através de nós, 
tanto nas nossas vidas pessoais, como no Ministério e 
Igrejas. 
 

Quando penso em tudo o que fizemos, alcançámos e em 
tudo o que o Senhor nos permitiu conquistar, surge um 
sentimento de gratidão tão grande, de amor pela obra e 
por cada um de vocês que está a ler este texto, que não há 
palavras para descrever o que sinto e como sinto. 
 

Entre o crescimento dos Grupos Familiares, a 
Evangelização, as reuniões e vídeos on-line, o trabalho 
fabuloso do GPES, as consagrações de Presbíteros e 
Diáconos que vamos fazer, as obras na Igreja, o trabalho 
em Coimbra, os batismos nas águas, o crescimento da 
família de Deus com tantos membros novos, os projetos 
dos novos Ministérios de Oração, Escola Bílbica, da 
restruturação da Ação Social... Tudo isto só é possível pelo 
amor que vocês têm pela Obra, pela Igreja, pelo Ministério, 
por Deus. Graças a Deus por todos vocês! 
 

Ore pelos Ministérios João Viegas. Temos tantas ideias e 
projetos, tantos sonhos que queremos levantar e tornar 
reais, onde o propósito principal é de Glorificar a Deus e 
onde você é parte integrante e importante! Queremos 
levar a Palavra de Deus, a verdade a todos quantos a 
queiram e precisem dela! Precisamos combater os Espíritos 
de mentira, de engano e cegueira espiritual que têm 
prevalecido e afastado famílias de Cristo!  Vamos mudar as 
nações que Deus nos deu! Vamos dar as mãos e vamos 
trabalhar em união! Em obediência a Deus! Seguindo a 
Visão Celestial! Amén? Deus vos abençoe! 
 

Bençãos de Deus! 

Amo-vos! 
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IGREJA SEDE 
 

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

Telefones  (+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 
 

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

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

T E ST E M U NH O :  C O M O  UM  VE NT O  DE  SE RE NIDA DE  
 

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) 

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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O que é um 
Grupo Famili-

ar? 

É uma reunião, a meio da 
semana, em casa de irmãos, 
onde se aprendem os rudi-
mentos da doutrina de Cris-

to e onde se pratica Atos Atos 
2:422:42, num ambiente famili-

ar e próximo de si. 

São cultos simples e abertos 
a todos com Estudo Bíblico,  
oração e que poderão ter 

um pouco de louvor. É o lo-
cal certo para se fazerem 

perguntas e esclarecer todas 
as dúvidas sobre a Palavra 

de Deus. E tudo em ambien-
te familiar! 

Não esqueçam que os Grupos Fa-

miliares são às 3.ªs3.ªs, 4.ªs Feiras e 4.ªs Feiras e 

Sábados, em vários horáriosSábados, em vários horários e em 

várias localidades! 

São vários irmãos da Igre-

ja, crescidos na Fé e da 

confiança do Pastor, que 

foram especialmente pre-

parados para o efeito.  

 

Como é que 
funciona 

um Grupo 
Familiar? 

 
Quem é que 

ministra os 

Cultos de 

Grupo Fami-

liar? 
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JESUS  É  A  RESP O STA  PA RA  TUD O! 
 

Nesta viagem da vida, todos procuramos respostas a 
perguntas que nascem connosco. Procuramos preencher o 
vazio que nos assombra e nos faz desesperar neste mundo 
sem sentido e sem alegria. Rimos, conversamos, viajamos, 
adquirimos coisas e bens, mas algo nos falta e acabamos a 
pensar que a vida não pode ser só isto. 

 

Falta-nos algo e ao tentarmos identificar o problema, vemos que aparentemente não há 
solução possível. Uns procuram no sexo, outros na bebida, no jogo, nas vidas duplas, na 
mentira, no esquema.. 
 

Mas há uma solução: JesusJesus! Só Ele é a resposta para tudo: 
 

PO RQUE  É  QUE  TEM O S  ESTE  VA Z I O  I N TERI O R? 

Fomos feitos para andar sempre com Deus. Mas o nosso pecado afasta-nos d’Ele. E isso 
acontece por que Deus é Santo, puro e justo, ao contrário de nós, que por causa do pecado 
de Adão, vivemos debaixo da maldição do pecado, do engano. 
Assim, longe de Deus, o nosso Espírito começa a sentir a falta d’Ele, tal como você sentiria se 
um filho seu viajasse para muito longe e estivesse sem contacto consigo. 
 

“...mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos 
pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça...” (Isaías 59:2) 
 

ISTO  A C O N TEC E  C OM  TO DA S  A S  P ESSOAS? 

Devido ao pecado, todos andamos separados de Deus, inclusivé os que se consideram bons, 
justos e piedosos. 
 

“...Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus...” (Romanos 3:23) 
 

AP ESA R  DA  CO N D EN A ÇÃ O  H Á  ESP ERANÇ A ? 

A recompensa do pecado é a morte, que significa a separação de Deus para sempre. Esta 
vida terrena não tem paz, nem esperança ou segurança. E diante disto, a Bíblia apresenta-
nos uma única alternativa. 
 

“...Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus nosso Senhor...” (Romanos 6:23) 
 

“...Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim...” (João 14:6) 
 

PO RQUÊ  A P EN A S  UM A  A LTER N A TI VA? 

Porque só Jesus foi enviado por Deus, para ser o nosso salvador, resgatador, transformador, 
libertador! Mais ninguém pôde tomar esse lugar, porque o que foi feito, teve o Amor 
incondicional d’Ele por nós... por isso, Deus, pela Sua misericórdia, tem colocado esta Esperança 
ao alcance de todos quantos queiram e O desejem. 
 

“...Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna...” (João 3:16) 
 

“...E em nenhum outro há salvação...” (Atos 4:12) 
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CO M O  PO SSO  A LC A N ÇA R  ESTA  ESP ERAN Ç A ? 
 

Acreditar em Jesus de todo o coração e confessá-Lo com a nossa boca, assumindo que 
deixamos de confiar em religiões, filosofias, boas obras e méritos próprios, para alcançar a 
Salvação. Jesus é o único Mediador entre Deus e os homens e único Salvador da 
humanidade. 
 

“...Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres 
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o coração que se crê para a 
justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação...” (Romanos 10:9 e 10) 
 

SERÁ  QUE  P O SSO  TER  ESSA  ESP ERA N Ç A  AGORA? 

Sim! Pode ter esta Esperança viva dentro de si e dentro do seu coração, agora mesmo. Basta 
que acredite em Jesus e em tudo o que Ele fez por si e que O receba, no seu coração, como 
seu Senhor e Salvador. 
 

Jesus não faz distinção de pessoas, por isso não se preocupe com o estado da sua vida agora. 
Ele apenas se preocupa com o seu coração. 
 

“...Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo...” (Romanos 10:13) 
 

“...Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus...” (João 1:12) 
 

“...Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 
fora...” (João 6:37) 
 

FF AÇAAÇA   ESTAESTA   OO RAÇÃORAÇÃO   AGORAAGORA   MESMOMESMO ::   
  

“...Senhor Jesus, eis-me aqui diante de Ti. Eu reconheço que sou um(a) pecador(a), 
reconheço que andava perdido(a) e que preciso de Ti na minha vida. Eu creio no meu 
coração que Tu és aquele que morreste no meu lugar, na cruz do calvário, para me salvar.  
Perdoa todos os meus pecados. 
 

Senhor Jesus, convido-Te a entrares na minha vida e no meu coração e eu recebo-Te e 
reconheço-Te como meu Senhor e Salvador, para sempre. 
 

Agora ajuda-me, guia a minha vida, guia os meus passos, no Nome de Jesus. Obrigado 
Jesus, por me teres salvo agora mesmo, Amén!...” 
 
 

Pst. João Viegas 
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“…Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o 
qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, 
desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de 
Deus…” (Hebreus 12:2) 
 

Gostava de deixar uma curta mensagem aos jovens que lerem esta 
revista. Quero deixar algo que queima no meu coração já faz muitos 
anos e que tem sido o ‘motor’ da minha caminhada com Cristo e 
que é o versículo inicial deste texto. 

 

Quero dizer a todos que sirvam a Jesus, porque Ele espera isso de nós. Sirvam-nO com todo 
o coração, com todo o talento, força e vigor. Nunca coloquem os olhos nas pessoas, mas sim 
em Jesus! Porquê perder a nossa comunhão com Cristo, por causa de Crentes carnais, ou 
obreiros menos bons, pessoas pouco sábias, ou irmãos fracos, doentes espiritualmente?! 
Coloquem sempre os vossos olhos em Jesus, porque Ele nos salvou, nos curou, nos libertou, 
morreu por nós, deu a sua vida por nós! 
 

Vamos olhar só para Jesus e então nunca seremos enganados! Se eu tivesse olhado para as 
pessoas, para o q elas me fizeram, ou tentaram fazer, eu já não estaria aqui e já teria 
abandonado Cristo, mas felizmente estou, o que quer dizer que Cristo é o meu único alvo e 
por isso só devemos de seguir as pegadas de Jesus! Só Ele é o caminho. Deixo ainda o 
conselho de lerem a Bíblia todos os dias (é bebida, é comida, é a nossa força, a nossa 
companhia, é Deus connosco, EMMANUEL!), Orem todos os dias (não memorizem orações... 
conversem com Cristo! Façam da oração, algo muito radical para Cristo), frequentem a Igreja 
(Aos cultos de Fim de Semana, de estudo bíblico e de oração, Grupos Familiares, às Reuniões 
de jovens, para aprendermos mais e mais e assim crescermos mais e mais!). 
 

Exercitem o que receberam: Salvação, Fé, Amor, Alegria! Sejam em tudo um exemplo, não 
esquecendo a vida, a família e o futuro. Amem-se uns aos outros! Onde não há amor, não há 
Deus! O amor é a maior prova de que nós somos os Seus discípulos. Como devemos amar? 
Incondicionalmente, como Deus nos ama, quer gostemos ou não! 
 

Não se esqueçam que Deus nos amou quando estávamos perdidos, quando era impossível 
de nos amar, quando nós estávamos contra Ele, contra a sua Casa. Mais uma vez, olhando 
para Jesus, aprendemos a perdoar! Perdoar 70 x 7 – 490 vezes por dia, por hora, por minuto, 
por segundo! SEMPRE! Jesus perdoou-nos de uma maneira única: no mesmo instante! 
Devemos estar SEMPRE prontos a perdoar, porque sem perdão, as nossas orações não são 
respondidas. Jesus perdoa na TOTALIDADE, e depois de perdoar, Ele esquece-se que nós 
pecámos contra Ele. E por fim, Ele se alegra por nos ter perdoado! Vamos olhar para Jesus, 
aprendendo Obediência, Humildade, Santidade, Santificação. Olhemos para Jesus, e deixem 
que a vossa vida se incendeie por Cristo. 

Deus vos abençoe! 
Pst. João Viegas 
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A  C H U VA  QU E  AL IM E NT A  AS  SE A RA S  
 

“...Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso 
fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede 
vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está 
próxima...” (Tiago 5:7 e 8) 
 

Correm tempos perturbadores no mundo: guerras, perseguições, as consequentes ondas de 
refugiados. A cultura do medo. A boca dos homens é fonte constante de palavras vãs, que 
mudam de direcção como as canas batidas pelos ventos. A boca dos homens é fonte do 
medo, de todos os medos. Podem ser sinais do final dos tempos. Podem não ser ainda. Seja 
como for, são tempos conturbados, os tempos que presenciamos. 
 

Por esta mesma instabilidade do mundo que, mais do que nunca, o cristão precisa de estar 
fortemente unido a Jesus e através d'Ele, a Deus Pai. (João 14:16) 
 

União a Deus na oração, mas também união com os irmãos na Fé, em congregação, 
cumprindo-se, igualmente a promessa de Jesus: "...Quando dois ou três estiverem reunidos 
em Meu nome, Eu estarei no meio deles..." (Mateus 18:20) 
 

Em breve teremos o nosso evento anual, ‘Chuva Serôdia 2018’. Momento de oração em 
conjunto, momento de reflexão, mas também momento de escutar. Ocasião especialmente 
feliz para ouvir a Palavra de Deus, para ouvir as mensagens com que o Santo Espírito inspirou 
os homens de Fé convidados. 
 

Nestes três dias teremos a ocasião de nos fortalecer com a Palavra, afim de prosseguirmos 
para um novo ano renovados nas nossas certeza de cristãos. 
 

Alegrem-se pois os nossos corações, como nos exorta o Salmo 121, com a ‘Chuva Serôdia’, 
tal como a chuva fora do tempo que cai sobre as searas, alimentando-as e proporcionado 
grossa semente, e que seja ela alimento, verdadeira prosperidade espiritual nas nossas vidas. 
 

Deus abençoe! 
João Falcão-Machado 
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"...Não se achará no meio de ti(…) adivinhador, nem prognosticador, 
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte 
um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os 
mortos; pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao 
Senhor..." (Deuteronómio 18:10 a 12) 
 

O termo ‘Oculto’ deriva da palavra latina “occultus” e significa 
escondido, obscuro, aquilo que é de falso fundamento, misterioso. 
E isto aplica-se com facilidade a muitas coisas existentes no nosso 

dia-a-dia, nos brinquedos e jogos das crianças da nossa família, nos meios de comunicação e 
até em coisas e objetos que utilizamos. Porque não sabemos, ou não nos é ensinado, ou 
porque nos é ocultado, existe hoje uma presença muito forte do poder do Oculto em muitas 
coisas do dia-a-dia. Por exemplo, estamos próximos do dia em que geralmente se celebra o 
‘dia das bruxas’ (Halloween), ou do dia do ‘Pão por Deus’… tudo coisas que revelam a 
cegueira a que as pessoas estão devotas hoje em dia! Num caso mascaram-se para fingir ser 
algo que não são; no outro caso fingem ser pobres para pedir o que não precisam… Será que 
Deus precisa de se mascarar? Ou de peditórios? (Oseias 4:6)  

Passemos ainda pelos brinquedos das crianças da nossa família: jogo de adivinhação, jogos 
de azar, jogos que impliquem invocar forças, entidades ou personalidades malignas, 
demoníacas ou infernais (e aqui podem ser incluídos os jogos do copo no tabuleiro, jogos de 
vídeo, jogos de cartas), jogos de interpretação, bonecos que tenham a aparência similar a 
estas mesmas criaturas, brinquedos relacionados com violência (armas de fogo, sabres, 
lâminas, etc.), jogos de ilusionismo ou magia... Tudo isto pode ajudar a permitir que as 
nossas crianças fiquem influenciadas a aceitar as coisas de origem satânica como naturais e 
corretas! O Oculto presente na nossa casa e a dominar a nossa família! O pagão e maligno 
presente em muitas coisas do dia a dia! E que não é para a Glória de Deus!  

Precisamos ter atenção aos filmes, desenhos animados, Programas de Televisão, livros que 
falam de magia, adivinhação, monstros, violência, fantasmas, espíritos, reencarnação e tudo 
o que Deus abomina! E ainda Astrologia, consulta dos mortos, horóscopos, Idolatria, leitura 
de sinas ou da palma da mão, misticismos, maçonaria, médiuns, espiritismo, feitiçaria, 
consagrações a santos, nova era, magia negra, tarologia, cristais, pirâmides, numerologia, 
duendes, seitas orientais, mapas astrais, seitas religiosas (que incitam à obediência cega, 
arrebatando o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano) e todas as coisas que nos deixam 
desconfortáveis e em dúvida na consciência, em relação a Deus e à Bíblia. A sociedade não 
pode comandar a sua vida, nem a sua família! Nem tudo nos convém! (Gálatas 5:19 a 21)  

Repare como Deus, coloca ao mesmo nível o oculto com outras práticas que normalmente 
consideramos como impuras, impróprias e de má índole. Tenta-se fazer passar a ideia que o 
oculto é apetecível, que não tem mal, mas a bíblia previne-nos para isso! A Bíblia até diz para 
fugirmos da aparência do mal! (I Tessalonicenses 5:22)(João 10:10) (Colossenses 2:8) 
Todas estas coisas estão hoje em contato direto connosco, tornando importante 
entendermos a verdade (A Palavra de Deus) e colocá-la em prática! Deve partir de nós o 
desejo de protegermos a nossa família do que não é bom. (Filipenses 4:8)  

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 Crescimento 

Grupos Familiares  – Em casa dos Irmãos, em família 
 

EVANGELIZ AÇÃO  – Em 2018 prosseguiremos com os Projetos 
de Evangelização utilizando várias ferramentas e meios que 
Deus nos tem dado (Grupos familiares, Revista, CD’s da Palavra de 

Deus, livros, folhetos, Página de internet, Reuniões em direto e ao vivo 

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

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

 

AÇÃO 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! Ajude-nos. Ajude a nossa Ação Social! 

 

GRUPOS FAMILIARES  – É um dos 
Ministérios mais importante da Igreja. É o 
principal veículo para o crescimento da Igreja. O 
propósito é levar a Palavra de Deus às famílias, à 
casa dos irmãos. Assim, os Grupos Familiares 

são reuniões onde se aprendem as bases da doutrina de Cristo e onde se pratica Atos 2:42, 
num ambiente familiar e próximo de si. Têm uma linha similar com as reuniões da Igreja, 
mas com a inovação de um tempo de perguntas e respostas com convívio entre os irmãos. 
Já temos Grupos Familiares em vários locais, mas queremos muito mais... 

E que tal ter um Grupo Familiar na sua casa?  
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16, 17 e 18 Novembro 

O REFRIGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO! 

"...Pedi ao SENHOR chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao SENHOR que faz relâmpagos; 
e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo..." (Zacarias 10:1) 

 

Será um tempo de refrigério e revitalização no Poder do Espírito Santo de Deus, renovação e 
transformação em Deus! 

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

 

TODOS SÃO BEM VINDOS! 

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

 

COMO CHEGAR ATÉ NÓS? 

Rua de Santo Eloy, 53A - Pontinha 
+351 966 711 188 

pastor@ministeriosjoaoviegas.org 
 

OS TRANSPORTES PÚBLICOS DISPONÍVEIS SÃO: 
Metropolitano de Lisboa - Linha Azul: Estação da Pontinha (500m da Igreja) 

Autocarros da Carris - 747, 726, 724, 729, 768 
Autocarros da Rodoviária de Lisboa: (Linha Amarela) 206, 227 

Autocarros da Lisboa Transportes: 143, 168, 181 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ministeriosjoaoviegas.org%2F&h=NAQFEhEqu&enc=AZPTIClBn-IZt9iKhMpDMyfQikFWYRKGFkVy_va6k4Lr2DyIRqlskLzJ0R4xCX8kyZw&s=1
https://www.youtube.com/user/minjoaoviegas

