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“…Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as palavras da
minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha
palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas
de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor; engrandecei a nosso Deus. Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque
todos os seus caminhos justos são; Deus é a verdade, e não há nele
injustiça; justo e reto é...”

PÁG. 8

(in Bíblia Sagrada )
“…E a conteceu que, como
todo o povo se batiza va,
sendo batizado também Jesus,
orando Ele, o céu se abriu...”
(Lucas 3:21)

A RTIGO DE OPINIÃO
João Falcão - Machado
PÁG. 9
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EDITORIAL

PREPAREMOS-NOS, A TROMBETA JÁ TOCA !
Paz do Senhor para todos quantos lerem esta revista! E
aqui vem o mês de Outubro. Mês de expectativa. Mês de
vitória e de muito trabalho! Já estamos nos preparativos
intensivos para a CHUVA SERÔDIA 2017 (10, 11 e 12 de
Novembro, ver págs. 4 e 5), a qual (sinto no meu coração),
será a melhor de sempre! Neste mês também iniciamos
uma nova fase no nosso Café & Comunhão, com a
possibilidade de os irmãos poderem comer uma sopa
quentinha e em breve iremos preparar o espaço de
convívio com mesas e cadeiras e devidamente
acondicionado! Também já temos o palco alargado e nas
próximas semanas ainda decorrerão algumas alterações
tanto no palco, como no tecto e iluminação da sala
‘Yahweh-Shammah’! Glória a Deus! Vamos adquirir
material novo para o Video e muita literatura para a nossa
Livraria! Está entusiasmado? Oh, eu estou! E não esqueça o
desafio que lancei a todos os que pertencem aos
MINISTÉRIOS JOÃO VIEGAS: Até ao final de 2017 cada um
de nós trazermos uma pessoa nova a Jesus e à Igreja,
acompanhando, ajudando, amando, discipulando, e logo
colocar esse mesmo desafio a essas pessoas, para que se
habituem a dar fruto bom, de salvação!
Amados, ao olhar para trás e ao ver que a Vontade de Deus
é sempre soberana e que, obedecendo-Lhe, ficamos
sempre melhor, podemos hoje afirmar que estamos mais
abençoados, mas ainda não chega! Quero mais. Mais
salvações. Mais famílias. Mais membros a serem fiéis ao
Domingo e à 6.ª Feira. Mais Grupos Familiares. Mais
pessoas a servirem a Deus, zelosas pelo Reino dos Céus e
por este Ministério, para a Glória de
Deus! Aleluia! ! Amén?

Amo-vos!
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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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DEUS CHAMA POR NÓS, PARA QUE O SIRVAMOS...
Há semanas, tinha a minha vida organizada para estar uns dias fora de Lisboa, o que
implicaria não vir num determinado domingo ao Louvor na Igreja. Dois dias antes, as coisas
tomaram outro rumo e voltei à capital ainda no sábado de manhã. A dizer a verdade, num
dado momento senti preguiça em ir no dia seguinte à igreja. Mas no meu coração Deus me
mandou telefonar a uma irmã a quem costumo dar boleia para o templo. Se ela fosse, eu
assumiria o compromisso de a levar. Ela disse que ia 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 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 que Deus faz a cada um de nós.
(Um irmão 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
Y outube
http://www.youtube.com/minjoaoviegas
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CHUVA SERÔDIA 2017!
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CHUVA SERÔDIA 2017!
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10, 11 e 12 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!
NUNCA MAIS SEREMOS OS MESMOS!

6.ª FEIRA - 10 NOVEMBRO (21h)
Louvor e Adoração será pelo Grupo de Louvor dos Ministérios João Viegas.
Pregação e Ministrar pelo Pastor Jorge Chaves

SÁBADO - 11 NOVEMBRO (15h)
Louvor e Adoração será pelo Grupo de Louvor dos Ministérios João Viegas.
Pregação e Ministrar pelo Profeta Emanuel Lopes

DOMINGO - 12 NOVEMBRO (10h)
Louvor e Adoração será pelo Grupo de Louvor dos Ministérios João Viegas.
Pregação e Ministrar pelo Pastor João Viegas

Marque as suas férias para este evento, troque folgas e turnos!
Esteja connosco nestes 3 dias, enchendo-se do Poder do Espírito Santo de Deus!
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
https://www.youtube.com/user/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
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O ESPÍRITO SANTO NA CHUVA SERÔDIA

“...Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há
ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e
beber; mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se
por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço:
Sobe agora, e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou, e
disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá sete vezes.
Sucedeu que, à sétima vez, disse: Eis que se levanta do mar
uma nuvem, do tamanho da mão dum homem: Então disse Elias: Sobe, e dize a Acabe:
Aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco
tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao
carro, foi para Jizreel: E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio
correndo perante Acabe, até a entrada de Jizreel...” (II Reis 18:41 a 46)
A época em que estamos é igual à de Elias. Mesmo com tantos avanços tecnológicos e
sociais, a mentalidade humana e o afastamento desta para Deus, permanece igual e por
vezes até parece pior. A Internet, a Televisão, a imoralidade sexual, a corrupção, a
tecnologia e o Dinheiro ocupam o lugar de Deus no coração dos Homens. Mais facilmente
seguem as modas e o que as estrelas dizem nos órgãos de comunicação social, do que o que
o Pastor diz na Igreja, ou a Palavra de Deus diz, mesmo sabendo que é a verdade. Mas Deus
promete que aqueles que se comprometem com Ele e com a Sua Palavra serão abençoados!
(Isaías 1:19); (II Crónicas 7:13 a 16); (Isaías 58:9)
Na passagem bíblica que escolhi, para abertura deste estudo, a situação era bem
complicada. Havia uma crise muito grande na Nação de Israel, não chovia há mais de 3 anos,
havia fome, dificuldades e todos andavam descontentes. A nação estava de costas viradas
para Deus. Mas algo aconteceu e o povo tomou uma decisão tremenda. E mediante essa
decisão, Deus voltou a abrir os céus outra vez. Mas será que foi imediato? Ou houve a
necessidade de algo mais? Na verdade, depois do arrependimento do povo de Israel e da
tomada de decisão por Deus, a promessa veio e ficou estabelecida a restituição da chuva
sobre a nação. Mas foi necessária a perseverança de Elias, a Fé que Deus cumpriria a Sua
Palavra, pois não se viam alterações à situação regente: o céu estava limpo, não haviam
nuvens, não havia chuva!
Não nos podemos esquecer que o sacrifício de Elias, que foi aceite por Deus e provado
diante da nação com fogo do céu, que consumiu tudo (II Reis 18:37 a 39), foi a chave que
abriu as janelas dos céus! Aquela oferta, com o propósito certo, para glorificar o Nome de
Deus, para fazer o povo retornar à verdade, foi salvadora, reparadora e retemperadora! Foi
Chuva celestial! Não só devolveu a bênção e a prosperidade à Nação, como houve um
refrigério no povo, que derramou o seu coração perante Deus! Um autêntico Reavivamento!
Elias foi orar, para que se abrissem os céus e ia pedindo ao moço que fosse ver se haveriam
alterações visíveis, se se veriam nuvens, alguma coisa que mostrasse a possibilidade de
chuva... Não por falta de Fé, ou dúvida, mas por entender que o que viria seria grande e
forte! Deus quando tem algo para fazer na nossa vida (principalmente depois de nos
arrependermos do nosso pecado e de nos voltarmos para Ele), fá-Lo de forma inequívoca,
para que entendamos que a mudança de atitude agrada a Deus! Aleluia!
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Então Elias pediu ao seu moço para ir verificar se porventura no céu surgiria alguma coisa...
Algum sinal... Enquanto que ele permanecia em oração. Até que à 7.ª vez, o moço viu algo:
“...Eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão dum homem...” (II Reis 18:44) E
eis que havia algo. E quando queremos provisão celestial, quando queremos avivamento,
refrigério, não podemos olhar se é grande ou pequeno o que aí vem, mas sim desejar que
seja Deus a vir ao nosso encontro! Não olhar com os olhos carnais e ver a ’pequena nuvem’,
mas ver com os olhos espirituais e acreditar que o que aí vem é o melhor de Deus para nós!
Muitos olham com os olhos carnais apenas. E olham para nós e vêm-nos assim, como aquela
nuvem: Pequenos, fracos, sem importância, lá bem no fundo, ainda a subir do mar... Muitos
só vêm as bênçãos de Deus assim também. Nunca entendem o restante da ação de Deus.
Muitos ao verem a ‘pequena nuvem’ desistem ou desesperam, porque esperavam algo
maior e tremendo: e o milagre perde-se, o avivamento também, a provisão não surge e o
refrigério vai para outras paragens! Não desperdice o que é enviado por Deus! Porque nós
temos o Espírito Santo de Deus! Ele está em nós para nos ajudar a preparar para a Ceifa!
Não podemos duvidar da Promessa de Deus, nem da Sua Palavra: “…Depois de muitos dias
veio a Elias a palavra do Senhor, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe; e eu
mandarei chuva sobre a terra…” (I Reis 18:1 ) Elias não duvidou! Elias acreditou e agiu pela Fé!
Agiu sem ver! Agiu sem sentir! Apressou-se até! É o que precisamos de fazer! E SEM
DUVIDAR! É-nos necessário confiar em Deus! E deixá-lo fazer maravilhas em nós!
“…Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não
se veem…” (Hebreus 11:1 )
“…Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam…” (Hebreus 11:6 )
“…Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque
necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis
a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o
meu justo viverá da fé; e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele…” (Hebreus 10:35 a
38 )
E que mais fez Elias? Mandou o Rei ‘comer e beber’, ou seja, festejar! Alegrar-se! E Agir
depressa! Agiu na Fé! Celebrou em avanço, pelo que Deus estava a fazer! E o que
aconteceu? Caiu chuva! Se era torrencial, serôdia, temporã, ou outro tipo, não sabemos. O
que interessa é que Deus cumpriu com a Sua Palavra! Ele não falha! ( II Reis 18:45 )
E o Espírito Santo caiu sobre Elias e o fez correr mais depressa do que o carro de Acabe! ( II
Reis 18:46 ) Permita que o Espírito do Senhor se apodere de si também! Faça coisas tremendas
em Deus, com o Poder do Espírito de Deus! E cairá chuva de bênçãos, na sua vida! Provisão
celestial! Refrigério do Espírito Santo! A Unção de Deus! ! ALELUIA!
Com o Poder do Espírito Santo, seremos regados pela Chuva Serôdia e pelo Espírito Santo e
coisas sobrenaturais, tremendas serão reais em nós e na nossa Igreja, as promessas de Joel 2
tornar-se-ão vívidas e sonhos, visoes, profecias, maravilhas extraordinárias!
Agora é hora de sermos cheios do Espírito Santo, ensopados na Sua Glória e Unção, sendo
preparados por Deus para o arrebatamento, porque o tempo urge e Ele está às portas!
Deus abençoe! Pst. João Viegas
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BATISMOS NAS ÁGUAS 2017 - REPORTAGEM

No passado dia 16 de Setembro de 2017 aconteceu o ‘Dia da Família’, com a Cerimónia de
Batismos nas Águas e o nosso Piquenique e convívio anual. Foram cumpridos os
mandamentos de Jesus, onde alguns dos nossos membros foram batizados nas águas e
depois muitos dos nossos membros celebraram com um piquenique e convívio, onde não
faltaram os tempos na piscina, no desporto e jogos de diversão. Deixamos-vos algumas
imagens desse dia e para a próxima, não falte, contamos consigo!
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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
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CALAMIDADES SERÃO CASTIGO DE DEUS?
O Verão que agora acabou ficou marcado por bastantes tragédias, devidas aos chamados
desastres naturais. Não só em Portugal, como no sul da Europa e na Califórnia, com
pavorosos incêndios com dimensões de que não há memória, mas também no Sul dos
Estados Unidos e nas Caraíbas, com as vagas de gigantescos furacões, como não havia há
mais de 100 anos.
Não falta quem, refinadamente, afirme que é a ‘vontade de Deus’ ou que são ‘castigos de
Deus’ por esta ou aquela razão, arranjando bodes expiatórios consoante os seus gostos
morais ou, até, políticos. Não, estas calamidades não são nem vontade, nem castigos, de
Deus, pois Ele ama os povos (Deuteronómio 33:3) e por esse amor, que chegou ao ponto de
nos dar seu único filho, Jesus, é justo. Estas calamidades advêm, sim do livre arbítrio que
Deus deu ao Homem e são consequência das escolhas erradas que ele faz, afastando-se da
vontade do Pai. "...Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém...", afirmou muito
acentuadamente o Ap. Paulo (I Coríntios 6:12). E é aqui que reside o cerne da questão.
Vejamos: em Génesis 2:15, depois de criar a Terra, (vendo que tudo era muito bom - Génesis
1:31) o Jardim do Eden e o Homem, Deus colocou-o no referido jardim para o "...lavrar e
guardar...". Mesmo depois da queda de Adão e Eva e destes serem expulsos do Paraíso, Deus
voltou a encarregar Adão de lavrar a terra que tinha tomado (Génesis 3:25). Mais adiante,
nos textos bíblicos, após o dilúvio e a restauração da sociedade humana, através de Noé e da
sua família, Deus, no seu pacto mandou este grupo de pessoas crescer e multiplicar sobre
toda a terra. Deu-lhes o poder sobre todo o animal da terra, ave do céu e peixe das águas.
"...Tudo o que se move e é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como
erva verde..." (Génesis 9:3).
Deste modo, podemos concluir que Deus tornou o homem, criado à Sua imagem e
semelhança, governante de toda a terra. Mas pode um rei governar de forma injusta ou, pelo
contrário, deve proteger e acarinhar o seu povo e o seu reino? "...Abominação é aos reis
praticarem a impiedade..." (Provérbios 16:12). E em várias passagens, como II Samuel 8:15 e
I Reis 2:22, refere exemplo da justiça do reinado de David e da majestade de Salomão,
enquanto (Salmos 89:14) defende que o "...direito e a justiça são as bases do trono..." e em
Salmos 99:4 refere que "...poderoso é o rei que ama a justiça...". Também em Provérbios
3:19-22, é salientada a sabedoria do Senhor em fundar a Terra, referindo ainda, e de um
modo mais genérico (e não apenas se referindo ao governante), que "...o justo tem
consideração pela vida dos seus animais..." (Provérbios 12: 10). Nesta perspectiva se entende
que é também vontade do Pai que o homem respeite e ame a natureza, sem a destruir em
nome de uma cupidez crescente, do pecado da ganância. O que, de facto, não tem
acontecido, sobretudo nos últimos anos. Portanto, se estas calamidades naturais tomaram as
dimensões que tomaram, não foi por um qualquer estranho capricho de Deus, mas porque o
Homem se afastou do temor a Deus e respeito pela Sua obra na Natureza e está a colher
aquilo que semeou. Há que voltar a cuidar da Terra como se cuida do Templo de Deus,
porque ela é obra Sua. E esse é um trabalho que tem obrigação de começar com cada
cristão, em cada família cristã, a fim de, também aqui, se cumprir, pelo Amor, a Vontade do
Pai. Deus vos abençoe!
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MORADAS DE GRUPOS FAMILIARES
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R EUNIÕES

DA I GR EJA :

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)
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 AMILI 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? (Veja o mapa atual na pág. 10!)
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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!*

