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PÁG. 3
TESTEMUNHOS
“…E ser‐me‐eis
testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria, e até
aos confins da terra…”
(Atos 1:8)

A RTIGO DE OPINIÃO
João Falcão ‐ Machado
PÁG. 8

“…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 (…) E eu os fortalecerei no Senhor, e
andarão no meu Nome, diz o Senhor…”
(in Bíblia Sagrada)
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EDITORIAL

D E R R A M A R D O P O D E R D O E S P Í R I TO S A N TO !
Já entrámos no úl mo trimestre do ano. 2014, ano da
gra dão a Deus, tem sido um ano da ‘velocidade da luz’,
em que tudo tem acontecido rapidamente. Aproximamo‐
nos das festas natalícias e do findar do ano civil com um
sen do de gra dão e amor profundo a Deus, pelo que Ele
tem feito por nós e através de nós.
E quando pensamos nisto, verificamos que: crescemos,
alargámos a tenda; iniciámos o Ministério dos Grupos
Familiares; duplicámos o número de pessoas salvas através
de nós; consagrámos Pastores, Presbíteros e Diáconos;
Iniciámos a emissão das reuniões em direto na internet;
Estamos à beira de mais uma CHUVA SERÔDIA, com
convidados fantás cos com um Deus tremendo, tempo de
refrigério e de derrame do Poder do Espírito Santo;
Modificámos o atual site de internet e contruímos um novo
de raiz, com novos conteúdos, estudos, áudios e vídeos e
um fórum para par lha e convívio; Estamos no projeto de
arrancar com as a vidades do ministério Infan l GPES;
Estamos no projeto de restruturar o nosso serviço de apoio
social, estamos a preparar campanhas de evangelização;
Estamos prestes a terminar as obras da Igreja... Enfim,
estamos a avançar com toda a força, para mostrar que
Jesus faz a diferença na vida daqueles que O servem e
amam! A cada dia que passa, temos mais e mais desejo de
Honrarmos a Deus e esta Comunidade, Família de Deus,
está de ‘vento em popa’, para Glorificar Jesus.
Quero exortar a todos a manterem a vossa fidelidade, a
colocarem o vosso talento ao serviço da Sua Casa e a
deixarem‐se encher pelo espírito cria vo de Deus, para
juntos fazermos coisas extraordinárias!
Amo‐vos!

ÍNDICE
Índice
Editorial …………...Pág 2
Testemunhos &
Informações ………Pág 3
CHUVA
Pág 4
SERÔDIA ‘14 …..& Pág 5
Redes ao Mar …...Pág 6
Cristão Atento! ...Pág 7
O Cristão também
tem opinião ……...Pág 8
Cristo para
os Jovens …………..Pág 9
‘Chuva do Céu’ Pág 10
…………………….........& 11
Aconselhamento
Pastoral ……………Pág 12
Palavra Viva …....Pág 13
Quebrando
as barreiras ……..Pág 14
Amar e Orar
por… ………………..Pág 15
Espaço
Pág 16,
Infan l …………….17, 18
Informações
Gerais MJV ……….Pág 19
Palavra de
Salvação ………….Pág 20

20

TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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C URADA NA C OLUNA V ERTEBRAL!
“…Eu nha muitas dores nas costas e no pescoço e andava com muita dificuldade.
Para além do mau‐estar que tudo isto me provocava, nha dificuldades em trabalhar e até a
visão estava a falhar. Tudo derivava da coluna vertebral!
Num Domingo, na reunião, o Pastor orou por mim e ordenou à minha coluna vertebral que
se endireitasse, e às vertebras que fossem ao lugar. Depois verificou que eu nha uma perna
mais curta que a outra. Ele orou, em Nome de Jesus e fiquei curada.
Depois ao levantar‐me, apercebi‐me que já não estava torta, estava bem, as dores nas
costas, pescoço e joelhos nham passado e até a vista já estava melhor, Glória a Deus!...”
(Uma irmã da Comunidade MJV)

IGREJA PONTINHA

Morada
Telefone
Website
Web Blog
Web Blog
Web TV
E-mail
Facebook
Youtube

(INFORMAÇÕES)
Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pon nha
1675 – 178 Pon nha (Odivelas, Lisboa)
(+351) 966 711 188
www.ministeriosjoaoviegas.org
h p://recadoespecial.blogs.sapo.pt
h p://evangelho‐livre.blogspot.com
h p://www.youtube.com/user/minjoaoviegas (Emissão em direto)
pastor@ministeriosjoaoviegas.org
h ps://www.facebook.com/ministeriosjv
h p://www.youtube.com/user/minjoaoviegas
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CHUVA SERÔDIA 2014
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CHUVA SERÔDIA 2014
31Out, 01Nov e 02Nov
OR
E
S

!

"...Caia como a chuva a minha doutrina; des le a minha palavra como o orvalho, como
chuvisco sobre a erva e como chuvas serôdias sobre a relva..." (Deuteronómio 32:2)
Será um tempo de refrigério e revitalização no Poder do Espírito Santo de Deus!
Renovação e metamorfose em Deus! Aleluia!

6.ª FEIRA ‐ 31 OUTUBRO (21h)
Pregador: Pst. João Viegas (MJV)
Louvor e Adoração: SHEKINAH (MJV)

SÁBADO ‐ 01 NOVEMBRO (15h)
Pregador: Ap. Natálio Marques (Casa do Oleiro ‐ Família da Fé)
Louvor e Adoração: ZÉS DE FÉ (Ministério Missão Carismá ca)

DOMINGO ‐ 02 NOVEMBRO (10h)
Pregador: Ap. António Melo (Ministério Internacional Kairos)
Louvor e Adoração: Ministério David Neutel
Marque as suas férias nestes dias, 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 dos 3 dias em Direto e ao vivo, via Internet em:
www.ministeriosjoaoviegas.org

COMO CHEGAR ATÉ NÓS?
Rua de Santo Eloy, 53A ‐ Pon nha
+351 966 711 188
pastor@ministeriosjoaoviegas.org
O
:
Metropolitano de Lisboa ‐ Linha Azul: Estação da Pon nha (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 AMOS E V A N GE L I Z A R ? ( T E S T EM U N H O

DE

S A L V AÇ Ã O 1 / 2 )

“...Arrependei‐vos, pois, e convertei‐vos, para que sejam apagados
os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela
presença do Senhor...” (Atos 3:19)
O meu testemunho é longo e gostaria de começar pela altura em
que eu nha cerca de 6 anos e era doente, nha muitos problemas
de saúde. Tinha muitas dores de ouvidos e uma rinite crónica que
me incomodava muito. Era como se andasse todo o ano
cons pada. Quando apanhava muito sol, sangrava muito do nariz! Lembro‐me de correr
muitas vezes com a minha mãe para o hospital. Nessa altura uma Tia frequentava uma igreja
evangélica, na qual via constantemente milagres acontecerem e ela contava sempre à minha
mãe. Como a rinite não passava, os médicos queriam fazer‐me uma cirurgia. Os meus pais
veram receio que eu ficasse com cicatrizes e também pelo sofrimento pós‐operatório e
pediram à minha a para me levar à igreja que ela frequentava para ver se eu ficava curada.
Fui à igreja com a minha Tia, sem saber nada ou entender nada… A minha Tia apenas me
explicou que o Pastor ia orar por mim colocando as mãos e nesse preciso momento eu
apenas nha que fechar os meus olhos, pensar em Jesus, acreditar que Ele era meu amigo e
que me ia curar. Fui instantaneamente curada e a par r desse dia eu nunca mais ve
problemas de rinite. Na verdade, hoje tenho 37 anos e não sei o que é uma dor de cabeça,
dor de dentes, estômago, rins ou costas (pode não acreditar mas esta é a verdade)!
Comecei a frequentar essa igreja e todos os Domingos ia aprendendo a Palavra de Deus com
todo o temor e amor! Mais tarde aos 14 anos, conheci um rapaz com quem comecei a
namorar. Ele era ateu e começou a gozar comigo por frequentar a igreja e dizia que
‘acreditar na existência de Deus era para os fracos’. Como nos mostra a Bíblia, em Marcos
4:16 e 17, eu não nha a Palavra de Deus enraizada no meu coração e por vergonha, deixei
de frequentar a igreja. O assunto ‘sexo’ sempre foi tabu em casa, pelo que não ve ninguém
que me vesse ensinado ou aconselhado. O relacionamento ficou sério e por amor e medo
de ser rejeitada, ve relações sexuais. O sexo passou a ser algo normal e frequente, mas sem
Deus, depressa perdi o rumo da minha vida. Como não me sen a valorizada junto dos que
me rodeavam, sendo ainda muito jovem e sem o carácter formado, facilmente fui atraída
pelos elogios, diversão e liberdade (aparente). Além do meu namorado, comecei a ter
relações sexuais com outros rapazes. O meu ego, orgulho e vaidade passaram a falar mais
alto do que a voz do Espírito Santo. Os meus fins‐de‐semana eram passados nas discotecas,
a fumar, beber, ser infiel ao meu namorado e a men r‐lhe constantemente. Quanto mais
traía e men a mais destruía o meu amor‐próprio e mais deprimida ficava. Mas Deus nunca
nos abandona! Mesmo que nos afastemos d’ Ele!
A prova disso é que Deus colocou no meu caminho um amigo evangélico, que me trouxe de
volta à casa de Deus e da qual não voltei a sair! Voltei a entregar a minha vida a Jesus, pedi
perdão pelo meu passado e Glória a Deus, porque Ele perdoa! Quando assumimos e
confessamos os nossos pecados e verdadeiramente nos arrependemos Ele perdoa!

(ConƟnua…)

CRISTÃO ALERTA!
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SUPERAR OS TRAUMAS DO PASSADO!
“…Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que
tudo se fez novo…” (II Corín os 5:17)
Todos nós chegámos a este mundo com uma mente que foi afetada pela queda do homem.
Iniciamos a vida com uma mente que tem a propensão ao pensamento nega vo, à
preocupação, ao medo, à culpa e ficamos a lembrar‐nos de experiências que gostaríamos de
esquecer. Mesmo depois de nos tornamos cristãos, sobra um resíduo do velho modo de
pensar. Esse modo de pensar pouco saudável exerce uma influência na nossa vontade, nas
nossas emoções, nos nossos pensamentos e no nosso comportamento. E os nossos
relacionamentos são a área de lazer preferida dessas tendências. É por isso que algumas
pessoas iniciam um relacionamento, acabam, começam de novo e… bem, vocês já conhecem
o padrão.
A cura de alguns conflitos e padrões destru vos torna‐se di cil por causa das defesas que
construímos ao redor de nós mesmos para evitar que enfrentemos as nossas
responsabilidades. Mas a presença de Cristo nas nossas vidas dá‐nos poder para sermos
diferentes. Ele dá‐nos duas possibilidades de crescimento. A primeira é mudar os nossos
velhos padrões, eliminando os efeitos de dores passadas na nossa vida. Segundo, Ele ajuda‐
nos a usar a nossa mente, emoções e desejos para se comportarem de modo mais posi vo e
novo, tanto agora quanto no futuro.
A nossa tarefa é, por intermédio de Cristo, aparar as arestas que drenam a nossa energia e
impedem que sigamos adiante. E isso começa na nossa mente. As Escrituras são claras
quanto a isso. A Bíblia nos ensina que o homem é o que ele pensa: "…Porque, como ele
pensa consigo mesmo, assim é; ele te diz: Come e bebe; mas o seu coração não está
con go…" (Provérbios 23:7). Paulo diz‐nos que precisamos de uma mente espiritual: "…
Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz…" (Romanos
8:6), renovada "…Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando‐vos
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo..." (Efésios 4:32), como a de
Cristo "…Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí‐lo? Mas nós
temos a mente de Cristo..." (I Corín os 2:16) e ousada "…Porque Deus não nos deu o espírito
de covardia, mas de poder, de amor e de moderação…" (II Timóteo 1:7). Se você quer tanto
a alegria como a possibilidade de mudança, a resposta é um pensamento transformado.
Há um segundo elemento envolvido na mudança que talvez seja inesperado para si… É o
louvor! Louvar a Deus pelo que Ele fez, por quem Ele é e pelo que Ele fará é um modo de lhe
entregar o controlo que temos da nossa vida. Você até pode pensar que é ocupado demais
para parar no meio do dia e louvar a Deus, mas é exatamente nesses momentos que você
precisa fazê‐lo. Experimente, você vai sen r‐se revigorado…

Deus vos abençoe!
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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
Q U E A L I M E N T O P R O C UR A M O S ?

Muitas igrejas evangélicas centram grande parte da sua energia e do seu ministério nas
promessas de prosperidade material, baseadas na premissa de que essa prosperidade
terrena ‐ par cularmente a prosperidade financeira ‐ é sinal da bênção de Deus.
Mas não será que essa promessa de prosperidade terrena acaba por afastar as comunidades
cristãs da essência da prá ca de Jesus? Não aparenta que essas promessas de bens materiais
se aproximam perigosamente das promessas com outras origens, nomeadamente as
promessas do demónio, a troco da venda da alma?
Jesus, no Seu ministério não fala em prosperidade material. Fala em suficiência e, isso sim,
fala em muita prosperidade espiritual, as graças e dons do Pai. E deixa bem claro que não se
deve confundir uma coisa com outra: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César
(Mateus 22:21). Mais, exorta a quem quer O seguir a abandonar os seus bens, os vender e
dividir o dinheiro pelos necessitados (Lucas 18:22).
Estas minhas palavras podem escandalizar muitos, que cegamente metem no mundo
espiritual a prosperidade na forma do consumismo desenfreado, onde o "ter" torna‐se mais
importante que o "ser". Onde a arrogância suplanta as bem‐aventuranças pregadas por
Nosso Senhor Salvador (Mateus, 5:3 a 12).
Todavia… em João 6:9 a 13, o apóstolo conta‐nos um dos milagres da mul plicação dos
pães, que Jesus fez perante mais de cinco mil pessoas. Esta é uma das passagens muito do
agrado dos pastores da "prosperidade", que deixam de lado o resto do capítulo, por ventura
o mais importante. Pois, mais adiante e ainda no mesmo capítulo, Jesus "chama os bois pelo
nome", ao dizer que os que O foram buscar não pelos sinais da Fé, pelos sinais espirituais
que Deus operava através de Seu Filho, mas tão somente porque "comeram do pão e se
saciaram" ou seja, pela resposta material e terrena (João 6:26).
E ao contrário do muito que erradamente é propagado em muitas igrejas ditas cristãs, Jesus
exorta à busca não da comida que perece, mas da comida espiritual e eterna (João 6:48 e
51). E pelos frutos se conhece a árvore (Mateus 12:33)…
Que alimento procuramos nós?
Deus vos abençoe!

João Falcão‐Machado

CRISTO PARA OS JOVENS
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P R E C I S AS S E R V I R A D E U S ! C O LA B O RA C O N N O S C O !
“…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)
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 está na passagem que coloquei no início deste texto
(Hebreus 12:2). Quero dizer a todos quantos leem esta minha exortação para que sirvam a
Jesus, sejam cooperantes com o vosso Pastor, sejam colaboradores na Igreja, porque Deus
espera isso de nós. Sirvam‐nO com todo o coração, com todo o talento, força e vigor.
Eu próprio comecei a servir a Deus com 14 anos, como técnico de Som... E hoje, 20 anos
depois, só penso que foi um privilégio ter colocado toda a minha juventude, adolescência,
força, vigor, alegria ao serviço de Deus! Para servir a Ele, nunca somos novos demais, nem
velhos demais! Nunca aceitem desculpas (nem vossas, nem de ninguém) para não servir a
Deus! E eu aprendi que sempre que temos o coração virado para o serviço ao Senhor, Ele
sempre abre todas as portas, facilita o que é di cil, ajuda‐nos, fortalece‐nos e nos usa, como
vasos nas suas mãos! E há tantas áreas na Igreja, que precisam de vocês...
Nunca coloquem os olhos nas pessoas, mas sim em Jesus! Porquê perder a nossa comunhão
com Deus, por causa de Crentes carnais, ou pessoas menos boas, pouco sábias, ou irmãos
fracos, doentes espiritualmente?! Coloquem sempre os vossos olhos em Jesus, porque Ele
morreu por nós, deu a Sua vida por nós! Vamos olhar só para Jesus e então nunca seremos
enganados! Se eu vesse 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.
Eu tenho um sonho em relação aos jovens: é que se disponibilizem para servirem a Deus e
para ganharem os vossos amigos, colegas, familiares e vizinhos para Jesus! Lembrem‐se que
têm um bons Pastores na Igreja, que vos ajudam, compreende, ama, ensina e que vos quer
dar oportunidades de poderem crescer e desenvolver os talentos e dons que Deus vos deu.
Vocês são o futuro do Ministério, das Igrejas! E eu quero‐vos incen var a orar, ler a Bíblia e a
verem nos vossos Pastores um apoio para vocês, porque o mundo chama, o mundo tem
muita força, o pecado é um ‘anzol’ com muita linha e eu sei que vocês precisam muito de
Deus, da verdade e da Sua Palavra! Amo‐vos com todo o meu coração!
Deus vos abençoe!

Pst. João Viegas
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CHUVA DO CÉU!

“...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 sé ma 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 res tuição 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 sacri cio 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 celes al! Não só devolveu a bênção e a prosperidade à Nação, como houve um
refrigério no povo, que derramou o seu coração perante Deus! Um autên co 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 a tude 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 celes al, 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 sen r! 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 po, 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
celes al! Refrigério do Espírito Santo! A Unção de Deus! ! ALELUIA!
Deus abençoe!

Pst. João Viegas
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ACONSELHAMENTO PASTORAL
ATITUDES - GRATIDÃO,

C I M E N TO D E U N I ÃO D A F A M Í L I A
Quase a terminar o ano devocional da nossa igreja, dedicado à Gra dão a Deus, não
podemos deixar de apontar um aspeto também importante para o crente cristão: levar essa
gra dão para dentro do seu lar, começando por a manifestar junto dos seus. Enfim, como
recomenda o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo tanto ao referir‐se a que sejam
dadas “ações de graças por todos os homens (I Timóteo 2:1 e 2) como à educação dos filhos
no respeito pelo amor filial e na retribuição aos pais dos cuidados que estes veram para
com os filhos em criança.
Gra dão, pois, para com o conjugue, para com os filhos, para com os pais, os sogros, até
para com os animais de es mação, já que também eles são criaturas de Deus. Não se trata
só uma palavra de incen vo posi vo para cada uma das inicia vas boas que cada elemento
da família tenha, mas também um profundo sen do de gra dão, mais além das palavras,
nem que seja por eles já exis rem nas nossas vidas.
Com efeito, em Provérbios 17:13 somos adver dos que se retornarmos o mal pelo bem que
nos fazem, do mesmo modo que não reconhecemos o cuidado que as outras pessoas têm
para connosco dentro da nossa casa, não teremos descanso, porque dentro dela está a
semente do mal. Gra dão é uma das expressões do Amor. E a essência da Boa Nova que
Jesus nos trouxe é, precisamente, o Amor: “Dou‐vos um mandamento novo: amai‐vos uns
aos outros” (João 13:34 e 35).
É neste sen do que a gra dão, filha do Amor proposto por Jesus, é um dos pilares essenciais
do lar cristão. Se o pedirmos “por favor” e o agradecer depois de cada ato faz parte das
regras da boa educação, esta gra dão profunda é o cimento da relação entre as pessoas, tão
es mulante como o melhor e o mais aromá co dos cafés!...
Ela alegra o coração de quem recebe o elogio sincero do agradecimento, ao mesmo tempo
que nos dá uma sensação libertadora, porque “deitamos cá para fora” uma emoção, uma
energia que, como todas as energias, dará os seus frutos. Com razão, citando uma vez mais
Provérbios 11:17:”O homem carita vo faz bem à sua alma, mas o que é cruel prejudica a sua
própria carne”. Todavia também é importante que quem receba o agradecimento o saiba
apreciar, manifestando, não a desconfiança (‘o que é que este quer agora?’...) mas a alegria
e a confiança genuínas, do mesmo modo que as sen mos por receber as graças do Senhor,
porque construindo nós uma família cristã, é natural que Jesus seja levado para o seu seio,
opere dentro dela pela oração de cada um dos seus membros e no conjunto de todos os
seus membros.

Deus vos abençoe!
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PALAVRA VIVA, PALAVRA RHEMA!
A O R A Ç Ã O DO ‘ P A I N O S S O ’ (C

S

13

)

E
D
...
Querido Deus e Pai celes al, eu apresento‐me a Ti no Nome de Jesus. Senhor eu Te peço
perdão de todos os meus pecados, de tudo o que disse, pensei, tudo o que vi ou ouvi, tudo o
que fiz e que não é bom aos teus Santos olhos. Limpa o meu coração de todo o pecado e
também, ajuda‐me a perdoar sempre, a limpar o meu coração de toda a mágoa, falta de
perdão, Senhor, eu te peço que me ajudes a ser cada vez mais fiel à Tua Palavra, aos Teus
planos e à Tua Vontade, no Nome de Jesus.
Pai‐nosso que estás nos Céus, San ficado seja o Teu Santo Nome (O Teu Nome seja
San ficado na minha vida, através do meu testemunho pessoal, da minha maneira de falar,
de pensar, de agir), venha o Teu Reino bem depressa, Senhor, vem buscar a Tua Igreja. Seja
feita a Tua Vontade aqui na terra do mesmo modo que Ela é feita nos Céus (faz, Senhor, a
Tua Vontade na minha vida, em cada área da minha vida, nem que eu chore, mas nunca me
largues), o alimento de cada dia, dá‐me hoje, seja ele sico ou espiritual (Faz‐me contente
em todas as situações, faz‐me uma pessoa simples diante de Ti, Senhor, agradável a Teus
olhos), perdoa todos os meus pecados da mesma maneira que eu perdoo a aqueles que me
magoam (ajuda‐me, Senhor a perdoar, põe em mim um espírito de perdão e de obediência,
para que me seja fácil perdoar os outros), não me deixes cair em tentação (Deus, eu sei que
muitas são as ocasiões que espreitam para que eu caia em tentação, mas Tu és o Deus que
me livras de todas), mas antes livra‐me do mal (com a Tua ajuda, eu não vou cair), porque só
Teu é o Reino, o Poder e a Glória para todo o sempre (não deixes, Senhor, que a vaidade se
forme no meu coração, porque a vaidade procede à queda, protege‐me, Senhor, eu
reconheço que sem Ti eu não tenho poder para vencer), no Nome de Jesus, Amén.
Senhor, eu Te peço que me dês um espírito de sabedoria (dá‐me, Senhor, sabedoria para eu
agir, na minha vida, na Igreja, no emprego, de acordo com a tua Palavra), dá‐me Senhor, um
espírito de revelação, para que me possas revelar a Tua verdade, os Teus segredos, para que
eu possa ser cada vez mais parecido(a) Con go. Para que Cristo habite pela Fé no meu
coração e a sua estatura varonil seja formada na minha vida. Ilumina os olhos do meu
entendimento para que eu saiba qual é a minha vocação, para que eu compreenda a minha
chamada (aquilo que Tu tens para mim, que Tu queres de mim, para que eu não gaste o meu
tempo em coisas inúteis, mas somente na Tua vontade), para que eu possa estar atento à
Tua voz. Mostra‐me quais são as riquezas que me deixaste, por herança nos Santos no Nome
de Jesus.
B

D

P
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E ,
!

Deus abençoe!
(In ‘Somos o que comemos’)
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QUEBRANDO AS BARREIRAS

V E N CE N D O O F R A C A S S O !
“...Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos
de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais…” (Jeremias 29:11)
Deus não pensa de nós da mesma forma que o fazemos, ou fazemos dos outros! Deus
espera sempre o melhor de nós, mesmo que estejamos sempre a falhar ou fracassar… e nós
precisamos aprender a vencer o fracasso (todos falhamos!) e a libertar‐nos do passado!
Lembre‐se: Deus, depois de perdoar, não tem em conta o passado, pois esquece‐se de tudo!
(Isaías 43:25 e 26)
V
! (João 18:15 a 27)
Nesta passagem, Pedro agiu sem pensar. Ainda assim, seria a ação que todos tomaríamos
como correta! Pedro cortou a orelha a um soldado. Jesus teve de intervir e curou‐o, para
evitar que Pedro sofresse pela mesma medida (espada). Pedro agiu desta forma, pensando
que estava a agir bem, defendendo o Mestre! Mas seria um fracasso a ação dele e os frutos
seriam desastrosos: atrasaria o início da Igreja e Pedro passaria ao lado de uma carreira
ministerial tremenda, enquanto discípulo, testemunha e Apóstolo de Jesus Cristo! Lembre‐
se: Pedro seria preso ou morto! O Ministério e família estariam arruinados! Mas Jesus
conseguiu corrigir o erro de Pedro, sarando a orelha do soldado, que era familiar do Sumo‐
Sacerdote… Depois disto, Pedro começou a seguir Jesus de longe, acompanhando o caminho
d’Ele até Caifás – Isto acontece com quase todos os que falham, colocando‐se à margem e
seguindo de longe, afastando‐se de Deus… E longe de Jesus, Pedro foi confrontado e acabou
por negar três vezes a Jesus: Primeiro negou‐o diante da porteira da casa do Sumo‐
Sacerdote; Segundo negou‐o diante dos soldados; E terceiro negou‐o diante de um familiar
daquele a quem ele nha ferido na orelha… Isto mostra‐nos o caráter humano! Somos todos
assim! E a reação de Pedro, depois, mostra o que nós fazemos quando falhamos: Pedro
estava com medo de entrar na casa do Sumo‐Sacerdote, porque sabia o que nha feito!
Depois da ressurreição de Jesus, Pedro teve de ser ajudado a ultrapassar o fracasso das suas
ações… (João 21:15 a 17) Jesus perguntou três vezes a Pedro se O amava, para lhe restaurar
o coração e alma! Perguntou‐lhe o mesmo número de vezes quantas ele nha negado a
Jesus, mesmo sabendo o seu coração!
O Fracasso tornou‐se em ensinamento e o ensinamento tornou‐se em fundamento para
uma chamada! Pedro primeiro teve de fracassar, para se tornar no Homem de Deus que foi
– Moldou o seu caráter! Preparou‐o para o que haveria de vir!
Não se preocupe se fracassar, pois Deus ajuda‐nos a crescer e a tornar‐nos melhores nesses
momentos… Não fique na derrota. Peça ajuda e procure o seu Pastor, para ajudar a levantar!

“O vencedor não é aquele que não cai, mas aquele que cai e que
se levanta todas essas vezes e prossegue!”
Deus abençoe!
Pst. João Viegas
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AMAR E ORAR PELO NOSSO...

15

QUEREMOS PORTUGAL AOS PÉS DE JESUS!
“…EøÊÙãÊ, ÖÊ®Ý, ÄãÝ  ãçÊ Øç Ý ¥Ã ÝéÖ½®Ý, ÊÙÎÝ, ®ÄãÙÝÝÎÝ, 
ÎÝ  ¦ÙÝ ÖÊÙ ãÊÊÝ ÊÝ «ÊÃÄÝ, Ö½ÊÝ Ù®Ý,  ÖÊÙ ãÊÊÝ ÊÝ Øç øÙÃ
çãÊÙ®, ÖÙ Øç ãÄ«ÃÊÝ çÃ ò® ãÙÄØç®½  ÝÊÝÝ¦, Ã ãÊ  Ö®  «ÊÄÝã®. PÊ®Ý ®ÝãÊ  ÊÃ  ¦Ù ò½ ®Äã  DçÝ ÄÊÝÝÊ S½òÊÙ,
Ê Øç½ Ý¹ Øç ãÊÊÝ ÊÝ «ÊÃÄÝ Ý¹Ã Ý½òÊÝ  «¦çÃ Ê Ö½ÄÊ ÊÄ«®ÃÄãÊ  òÙ…” (I T
2:1 4)
“...AòÙã-½«Ý Øç Ýã¹Ã Ýç¹®ãÊÝ ÊÝ ¦ÊòÙÄÊÙÝ  çãÊÙ®Ý, Øç Ý¹Ã
Ê®ÄãÝ,  Ýã¹Ã ÖÙÖÙÊÝ ÖÙ ãÊ Ê ÊÙ, Øç  Ä®Ä¦çÃ ®Ä¥ÃÃ,
ÄÃ Ý¹Ã ÊÄãÄ®ÊÝÊÝ, ÃÝ ÃÊÙÊÝ, ÃÊÝãÙÄÊ ãÊ  ÃÄÝ®Ê ÖÙ ÊÃ
ãÊÊÝ ÊÝ «ÊÃÄÝ…” (T 3:1 2)
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ESPAÇO INFANTIL (PERCORRE O LABIRINTO)

20

ESPAÇO INFANTIL (PARA PINTAR)

17

“...E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando‐se, o adora‐
ram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram‐lhe dádivas: ouro, incenso e mirra…” (Mateus 2:11)
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ESPAÇO INFANTIL (CAÇA PALAVRAS)
Descubra os nomes de várias mulheres da Bíblia…
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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 convívio
Grupos Familiares – Casas dos Irmãos (3.ª, 4.ª e 6.ª Feiras)
EVANGELIZAÇÃO – No decorrer deste ano de 2014, iremos
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, nova 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 de
joelhos: Em oração a Jesus! Por isso, não só temos o M
O
con nuo na Igreja (em que todos intercedemos em
casa, todos os dias), como temos o nosso tempo de Oração e
Ação de Graças (Domingos a par r das 09:15h). Contamos com
todos para orar, interceder e dar Graças a Deus por este
Ministério, Igreja e Liderança, bem como pela sua vida, família e
ainda por todos os pedidos de oração que nos são entregues.

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 pra ca 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 Mon jo (3.ª f),
Pon nha (6.ª f) e Alto Lumiar (4.ªf)! Quer ter um em sua casa?

FALTA-TE ALGO!
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“...E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta (…) vem, segue‐
me...” (Marcos 10:21)
O Homem vive toda uma vida em busca de felicidade. A procura por sa sfação,
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! N
! 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 des no (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 ques onam 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 sacri cios! (Efésios 2:8 e 9) O Sacri cio 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… F
“...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!...”
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