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Versículos para meditar…
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PÁG. 3

“…Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as
BATISMOS NAS ÁGUAS palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como
a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como
“…E aconteceu que,
chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relcomo todo o povo se
batizava, sendo batizado va. Porque apregoarei o nome do Senhor; engrandecei a
também Jesus, orando
nosso Deus. Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque
ele, o céu se abriu...”
todos os seus caminhos justos são; Deus é a verdade, e
(Lucas 3:21)
não há nele injustiça; justo e reto é...”
A RTIGO DE OPINIÃO
João Falcão - Machado

PÁG. 8

(in Bíblia Sagrada)
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EDITORIAL
C HU VA S ERÔ D I A , C HU VA D E B E N Ç ÃO !

Já entrámos no último trimestre do ano de 2015, ano do
derrame da Unção de Deus, que tem caminhado para o
final a uma velocidade estonteante. Aproximamo-nos 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 Pastores, Presbíteros
e Diáconos que vamos fazer, as obras na Igreja, os
Ministérios no estrangeiro que apoiamos e damos
cobertura espiritual, os batismos nas águas, o crescimento
da família de Deus com tantos membros novos, os projetos
dos novos Ministérios de Oração, de Jovens, de
empresários, 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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BATISMOS NAS ÁGUAS 2015
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No passado dia 26 de Setembro de 2015 tivemos Batismos nas Águas e o nosso Piquenique
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, que terminou com uma visita ao museu da Criação e da Bíblia do ‘Parque
Discovery’ (Mafra). O Batismo nas Águas é proclamar publicamente o testemunho da Fé em
Jesus na nossa vida, em cada momento do nosso dia-a-dia. É o nascer de novo, desta vez em
espírito, para ver Deus, conforme está em João 3:3 a 7, em que Jesus disse a Nicodemos:
"...Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus...". Aqui ficam algumas imagens desse dia e para a próxima, contamos consigo!

PONTINHA
(INFORMAÇÕES)
Morada Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha
1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa)
Telefone (+351) 966 711 188
Website www.ministeriosjoaoviegas.org
Web Blog http://recadoespecial.blogs.sapo.pt
E-mail
pastor@ministeriosjoaoviegas.org
Facebook https://www.facebook.com/ministeriosjv
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CHUVA SERÔDIA 2015

CHUVA SERÔDIA 2015
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30Out, 31Out e 01Nov
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 metamorfose em Deus! Aleluia!

6.ª FEIRA - 30 OUTUBRO (21h)
Pregador: Pst. Óscar Timóteo (Portugal)
Louvor e Adoração: SHEKINAH (MJV)

SÁBADO - 31 OUTUBRO (15h)
Pregador: Pst. Miguel Garcia Gimenez (Espanha)
Louvor e Adoração: SHEKINAH (MJV)

DOMINGO - 01 NOVEMBRO (10h)
Pregador: Pst. Libertário Costa (Portugal)
Louvor e Adoração: SHEKINAH (MJV)
Marque as suas férias para este evento, troque folgas e turnos, mas 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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REDES AO MAR...
V A MO S E V AN GE LIZ AR ? ( T EST E MU N HO

DE

S A LV AÇ ÃO 2/ 2)

“...Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como pois invocarão aquele em quem não creram? e como crerão
naquele de quem não ouviram falar? e como ouvirão, se não há
quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? assim
como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam coisas
boas!...” (Romanos 10:13 a 15)
Eu era uma pessoa triste e sem alegria na vida. Sentia um vazio e uma falta de algo que não
sabia explicar o que era. Um belo dia, logo pela manhã, depois de enviar o meu filho mais
velho para o colégio, fui abordada por uma senhora que me perguntou se eu não me
importava de ler um testemunho numa revista que ela tinha, porque a senhora não sabia
ler.
Nesse momento, estava uma vizinha minha à janela que perguntou se também podia ouvir.
Uma outra vizinha, juntou-se a nós, quando nos dirigimos para outro lado do quintal, visto
que lá estávamos mais aconchegadas. Então comecei a ler aquele testemunho, de uma
revista ‘Novas de alegria’, acerca de uma jovem que se sentia vazia e triste e que tinha
problemas, que tinha conhecido e recebido a Jesus como Senhor e Salvador e que após isto,
Deus operou de forma tremenda na vida dela.
Enquanto eu lia este testemunho, comecei a chorar, sem que eu conseguisse suster as
lágrimas. Embora eu não quisesse que ninguém soubesse que eu estava a chorar (visto que
estava de costas para as vizinhas e tinha a cara tapada pelo cabelo), as lágrimas caíam-me
pelo rosto, sem que eu as pudesse controlar. Li aquele testemunho bem alto e no final, havia
uma oração, para entregar a vida a Jesus, que eu li também alto, para todas ouvirmos. Ainda
mais eu chorei, nesta altura.
Eu só pensava em ler aquele testemunho de novo. Acabei por pedir a aquela senhora, que
me emprestasse a revista, para que eu pudesse ler novamente o testemunho. Pedi-lhe que
voltasse na semana seguinte. Ao entrar em casa, a primeira coisa que fiz foi ler novamente o
testemunho. Chorei muito, mas sentia já um grande alívio em mim, uma diferença e eu dizia:
“Senhor Jesus, se Tu fizeste isto com esta jovem, faz comigo também!”
Nessa noite tive um sonho que mudou a minha vida: sonhei com o mar e nesse mar havia
um pontão que ia pelo mar dentro. Nesse pontão, ia um homem com um saco às costas, que
caminhando para o final desse pontão, carregou-o até lá chegar. Quando lá chegou, largou o
saco para o fundo do mar e virando as costas, veio embora. Na altura, eu não entendi o
sonho, nem qual seria o seu significado, mas quando comprei a minha primeira Bíblia, o
Senhor mostrou-me, levando-me a ler este versículo bíblico:
“…Tornará a apiedar-se de nós; pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os
nossos pecados nas profundezas do mar…” (Miqueias 7:19)
E assim, Jesus Cristo entrou na minha vida, na minha casa e família e é o Senhor absoluto
desde o dia 13 de Abril de 1975! Aleluia! Ele também quer entrar na sua vida... E você quer?

Deus abençoe!
Pst.ª Piedade de Jesus

CRISTÃO ATENTO!
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Q U AN DO O O CU L TO S E ES C O ND E NO I NO F ENS IVO . . .
"...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
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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
A C HU V A QU E A L I MEN T A A S S EAR AS

“...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 2015’. 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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CRISTO PARA OS JOVENS
P R O C U RA R

A I DE N TI DA D E DE
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D EU S 1 /2

Os jovens de hoje são inundados através da comunicação social com os ídolos da música,
filmes e séries com tanto impacto, que os fazem desejar ser como eles. O conceito de família
da ’sociedade’ presente é tão fútil que os jovens buscam exemplos em coisas virtuais,
efémeras e banais. Uns querem cantar como os famosos, ou dançar como eles, copiar os
gestos, estilos, maquilhagem, etc.. Transformam-se nuns ‘clones’. Pouco resta do seu
‘verdadeiro eu’! Perdem a identidade! Perdem a personalidade! Não sabem quem são!
Ficam frustrados e deprimidos!
O que hoje é uma certeza, amanhã já não é… O que hoje é um amor retumbante, amanhã já
é ódio ou insatisfação... O que hoje é muito, amanhã já não é nada... O que hoje satisfaz
amanhã já não é suficiente... O que hoje serve, amanhã já se põe de lado. Tudo neste mundo
que possa trazer, eventualmente alguma felicidade, é momentânea! Na verdade, nenhuma
pessoa pode dar constantemente felicidade a outra, porque não existe ninguém que seja
perfeito e que não seja suscetível de desiludir, ou ser desiludido, mais tarde ou mais cedo
(para não dizer constantemente).
De quem mais esperamos aprovação e valorização, nem sempre o conseguimos, ou em
alguns casos, nunca o conseguimos. Há uma eterna falta de gratidão e uma desvalorização
permanente... Então procura-se aprovação e propósito da vida em pessoas, conceitos,
ideologias, religiões, política, hobbies... Escapes! Muitas dessas pessoas, com quem se
desespera para ter aprovação, nem sempre são as melhores companhias (por vezes são
mesmo as piores), mas porque há a ideia de que em casa não são amados, procura-se amor
fora de casa.... Más notícias: Todas as pessoas vão desiludir! Todas! Sem exceção!
Por mais tortuoso que possa ter sido o nascimento de cada um, independentemente do
percurso de vida, Deus nos ama! Jesus nos ama! E nunca nos perde de vista! E podemos
perguntar: ‘Porquê é que permitiu tudo isto na minha vida?’. Se Deus interviesse na nossa
vida ou na vida dos outros sem permissão ou um pedido expresso, diríamos: ‘Somos
fantoches nas Suas mãos e Ele faz o que quer! É o destino! Já estava escrito! Não podemos
alterar!’ O destino somos nós que o construímos à medida que vamos fazendo decisões na
nossa vida! Deus decidiu não intervir na nossa vida, até que Ele seja convidado a fazê-lo! Ele
deu a todos o livre arbítrio.
Podemos fazer todas as coisas (I Coríntios 6:12), mas todas as nossas escolhas têm
consequências, e a Palavra de Deus nos adverte para essas consequências aconselhando o
melhor caminho. Também podemos dizer: ‘Deus e Jesus não existem, são crenças que as
pessoas fracas e medrosas inventam para se fortalecerem…’ E SE EXISTIR? E se a bíblia e
tudo que nela está for verdadeiro e funcional? Se acreditarmos e O seguirmos, ganhamos a
vida eterna (João 3:16), se não acreditarmos e não O seguirmos, perdemos tudo! Podemos
ter muitos hobbies ou empregos, fazer boas ações, voluntariado, que pode trazer alguma
realização pessoal! Podemos viver uma vida inteira em busca da felicidade e do amor
verdadeiro e recíproco! Podemos buscar em tudo e em todos! Mas o único que
verdadeiramente nos dá valor, preenche o vazio no nosso coração, dá um propósito e a
aprovação que (achamos) que precisamos, é Jesus!

...Continua!
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CHUVA SERÔDIA É DE BENÇÃO!

“...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 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)
Aqui nesta passagem bíblica que escolhi, 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!
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:
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“...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!
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!
“...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)
“...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…” (Deuteronómio 32:1 a 3)
Deus abençoe!

Pst. João Viegas
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ACONSELHAMENTO PASTORAL
A T I T U DE S - C I N CO P ASS O S P A RA O SU CES SO

O autor norte-americano, Todd Reed, considerado um perito sobre relações interpessoais no
casamento, publicou recentemente um artigo sobre cinco frases que, segundo ele, garantem
uma relação de sucesso: ‘Nós podemos fazer isso juntos’, ‘Sou todo ouvidos’, ‘Estou derretido
por ti’, ‘Oh! Obrigado!’ e ‘Força, vai em frente’. O que é interessante é que Reed, chama a
atenção para certas atitudes, mas não inventa nada de novo para o verdadeiro cristão,
porque este, desde há muito sabe que tudo isto está contido na Biblía!
‘Nós podemos fazer isso juntos’. Segundo Reed, a chave é usar-se a palavra ‘nós’ em vez da
palavra ‘eu’, criando, dentro do casamento um sentimento de mútuo compromisso entre
marido e esposa. E isto nos lembra que logo em Génesis (1:28), Deus criou Adão e Eva e os
orientou para a união, abençoando-os e mandando serem férteis. Mas também no Novo
Testamento, em Mateus 19:6, Jesus nos fala da importância da união profunda entre o
homem e a mulher que decidem viver suas vidas juntos, criando uma nova realidade
familiar: "...Assim, eles já não são dois, mas uma só carne...". Ideia esta que Paulo também
defende: "...Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se
tornarão uma só carne...", na sua carta aos Efésios (5:31).
A segunda pista do autor, ‘Sou todo ouvidos’, significando, não que haja uma concordância
cega entre os conjugues, mas sim a disponibilidade para a atenção e o diálogo para com o
outro, alimentando-lhe a sua auto-estima, a sua capacidade de se sentir feliz dentro dessa
relação. E é isto precisamente de que fala Paulo, num dos capítulos mais conhecidos das
suas epístolas: I Coríntios 13.
Na terceira frase, ‘Estou derretido por ti’, o que nos é posto é a admiração mútua que deve
haver num casal, o respeito e a sua demonstração, porque, tal como é dito em Provérbios
12:4 e em Provérbios 18:22. Se no contexto do tempo em que Salomão escreveu os
Provérbios, o homem tinha uma preponderância sobre a mulher, recordemos então Paulo
quando fala no amor que os maridos devem ter pelas suas mulheres (Efésios 5:25, 28 e 29).
A quarta frase proposta por Reed, ‘Oh! Obrigado!’, não só nos fala da delicadeza e gratidão
que deve existir no casamento, mas sublinha essa gratidão. Não é só o agradecer, mas achar
fantástico que o outro tenha feito aquele gesto, mesmo pequeno que tenha sido: levar as
crianças à escola, limpar a loiça, etc. Paulo, em Colossenses 3:15, refere precisamente a
benção do casal ser agradecido entre os conjugues, enfim, a família ser agradecida entre os
seus membros.
Finalmente, a ultima frase recomendada: ‘Força! Vai em frente!’ aponta-nos para o caminho
do incentivo e da valorização dentro do casal. O oposto a sistematicamente desconsiderar as
ideias e iniciativas do outro. Claro que nem tudo deve ser aceite cegamente, pelo contrario,
cada ideia, iniciativa, deve ser discutida, analisada, até à luz do que Paulo afirma em I
Coríntios 6:12: “...Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém...". No entanto deve ser
mantido o entusiasmo na iniciativa da proposta: alicerça-se a união e alimenta-se a
felicidade. Porque, como se afirma em Provérbios 12:4 "...A mulher virtuosa é a coroa do seu
marido...", mas igualmente, o homem virtuoso é a coroa da sua mulher.

Deus abençoe!
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PALAVRA VIVA, PALAVRA RHEMA!
EU

CO N FE S S O A

P A L AV R A

13

TO D O S O S D I A S

área da saúde
Eu vivo no lugar secreto do Altíssimo e estou debaixo da Sua sombra. Deus é o meu refúgio,
minha fortaleza, meu escudo e n’Ele deposito toda a minha confiança. É Ele quem me livra
das armadilhas de Satanás e de toda a doença. Estou coberto(a) com o Sangue de Jesus e
por isso estou livre de todas as enfermidades. A Palavra do Senhor é o meu escudo e está à
minha volta para me proteger.
Eu estou cheio(a) com toda a plenitude de Deus, porque maior é o que está em mim, do que
aquele que está no mundo. Deus está a operar em mim, tanto o desejar como o fazer,
segundo a Sua vontade. Ele está a operar em mim a Sua Graça e Misericórdia e pela Sua
Compaixão o Seu Poder aperfeiçoa-me na fraqueza e cura-me na doença: Deus está a operar
na minha vida!
Eu sou nascido(a) do Espírito de Deus e tornei-me um(a) participante da Natureza de Deus. A
verdadeira Natureza de Deus vive em mim. A minha habilidade é de Deus, as minhas
capacidades são de Deus, o meu corpo é de Deus e por isso estou sarado(a). Eu sou um(a)
filho(a) de Deus, por isso sou guiado(a) pelo Espírito de Deus, que me guia em todos os
momentos e em toda a verdade. Ele está a transformar as coisas tortas em direitas, a
doença em saúde, a escuridão em Luz para mim.
Eu faço do Senhor o meu refúgio e a minha habitação, por isso nenhum mal cairá sobre
mim, nem doença nenhuma se aproximará do meu corpo. Os Santos anjos protegem-me e
cuidam de mim, guardam-me em todos os meus caminhos. Eu estou protegido(a) contra
todas as calamidades e doenças.
Eu estou curado(a) pelas feridas de Jesus. Ele já providenciou cura para mim. Eu recuso-me a
estar doente, ou a sentir-me mal, ou a andar em baixo, porque eu estou curado(a). Eu estou
curado(a) Hoje. Deus é a minha saúde. Eu recuso-me a estar fraco(a), ou cansado(a) ou sem
energia, porque eu estou curado(a). O Senhor é a força da minha vida, por isso eu não tenho
medo. Deus é a minha saúde, a minha cura, a minha vitória!
Eu estou cheio(a) da Palavra de Deus que é saúde para o meu corpo e medula para os meus
ossos! Aleluia!
Jesus se fez doença, no meu lugar, para que eu possa estar saudável hoje. Ele levou com ele
todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades e foi oprimido por causa das minhas
aflições. Eu estou curado(a), estarei sempre curado(a) e viverei por muitos e longos anos,
cheio(a) de saúde, sem dores, sem sofrimento, com o meu corpo restaurado e
completamente sarado, em Nome de Jesus. Amén!

Deus abençoe!
(In ‘Somos o que comemos’)
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QUEBRANDO AS BARREIRAS
O S 5 M I N IS TÉ R IO S U N I VE R S AI S

"...E ele deu para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para
pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos..." (Efésios 4:11 e 12)
Os 5 ministérios universais, alicerces do Reino de Deus, 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
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AMAR E ORAR POR...

15

QUEREMOS PORTUGAL AOS PÉS DE JESUS!
“…Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações

de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que
todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade…” (I
Timóteo 2:1 a 4)
“...Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam

obedientes, e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem,
nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com
todos os homens…” (Tito 3:1 e 2)
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ESPAÇO INFANTIL (PINTA)
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MINISTÉRIO JOÃO VIEGAS - IGREJA NA ÍNDIA

17

“...Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra...” (Atos 1:8)
Somos um Ministério com visão internacional, para todos quantos queiram ajuda e estejam
dispostos a servir, honrar o Rei Jesus e glorificar a Deus, pregando a verdade, ajudando os
órfãos, apoiando as viúvas e salvando os perdidos, onde quer que seja. Assim, Deus tocou
no coração do Pst. Paul Dharmaveer de se juntar a nós. O Ministério chama-se ‘Ministério
dos Soldados de Jesus Cristo’, estão sedeados em Mandapeta, Andhrapradesh. São 25 Igrejas, 1 Orfanato com 100 crianças, 2 aldeias/ centros de apoio a leprosos e um importante
ministério de apoio às viúvas. Aqui ficam algumas fotos:

O Pst. Paul, o seu irmão e a sua Mãe

Vista parcial (lado das mulheres) da Igreja

O coral na Convenção anual do Ministério

Abençoando a comida para as viúvas

Parte dos órfãos (meninos)

Parte dos órfãos (meninas)
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MINISTÉRIO JOÃO VIEGAS - IGREJA NO KENYA

“...E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo...” (Mateus 28:18 e 19)
Somos um Ministério com visão internacional, para todos quantos queiram ajuda e estejam
dispostos a servir, honrar o Rei Jesus e glorificar a Deus, pregando a verdade, ajudando os
órfãos, apoiando as viúvas e salvando os perdidos, onde quer que seja. Assim, Deus tocou no
coração do Pst. Protus Wasike de se juntar a nós. O Ministério chama-se ‘Igreja Fundamento
Cristão de Richminster’, estão sedeados em Kisumu, Bungoma. É 1 Igreja, cerca de 250 membros efetivos, 1 orfanato e um importante ministério de apoio aos necessitados. Aqui ficam
algumas fotos:

O Pst. Protus Wasike e a Igreja (atrás dele)

A Igreja e parte da comunidade

As crianças à espera do lanche...

Parte da assistência da Igreja

O Pst. Protus Wasike e os Órfãos

Os Órfãos prontos para almoçar...
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R EUNIÕES DA I GREJA :
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Domingos 10h – Reunião da Palavra e do Poder de Deus
6.ª Feiras 21h – Reunião de Estudo Bíblico e Oração
Grupos Familiares – Casas dos Irmãos (Durante a semana)
EVANGELIZAÇÃO – No decorrer deste ano de 2015, estamos
a trabalhar com mais afinco no Projeto de Evangelização através
das várias ferramentas que Deus nos tem dado (Revista, CD’s da
Palavra de Deus, livros, folhetos, a Página de internet e também
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 ganharmos muitas almas e famílias
para Jesus! Assim, exortamos todos a evangelizar, a dar Jesus
aos perdidos e a convidar pessoas para frequentarem a Igreja
para que mais famílias tenham a verdade nos seus corações!

ORAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇAS – A Igreja avança em
oração a Jesus! Por isso, não só temos o Memorial de Oração
contínuo na Igreja (em que todos intercedemos em casa, todos
os dias), como também temos o nosso tempo de Oração (6.ªs
Feiras, na reunião), em que todos são livres para orar na Igreja,
buscar ao Senhor. Incentivamos todos a orar e dar Graças a
Deus por este Ministério, Igreja e Liderança, bem como pela sua
vida e família, todos os dias, durante a semana em casa!

AÇÃO SOCIAL – Este Ministério está em reorganização e em
breve teremos novidades sobre o que irá acontecer. Para além
da ajuda com alimentos e ensino da Palavra de Deus para uma
vida melhor, iremos iniciar alguns projetos com o intuito de
evangelizar e ajudar quem está mais desfavorecido. Jesus curou
almas, mas também saciou a fome a muitos! Tencionamos fazer
o mesmo e assim imitar Jesus! Colabore connosco, ajude a
nossa Ação Social, semeie em quem não tem!

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 no Montijo (3.ª f), Sintra (4.ª
f) Alto Lumiar (4.ªf) e Baixa da Banheira (Sáb)!
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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!

