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"...Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o
vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família
soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós
apercebidos também; porque o Filho do homem há de
vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo
fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua
casa, para dar o sustento a seu tempo? Bemaventurado aquele servo que o seu senhor, quando
vier, achar servindo assim...”
(in Bíblia Sagrada )
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EDITORIAL
O MELHOR ESTÁ POR VIR!

Que a Paz e o Amor do nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo esteja sobre todos os que lêm esta revista!
Entramos no mês de Setembro. Entramos num mês de
colheita, de recolha da benção do Senhor sobre o seu povo
e sobre a Sua Casa! Entramos nos preparativos para a
CHUVA SERÔDIA 2017 (10, 11 e 12 de Novembro), a qual
(sinto no meu coração), será a melhor de sempre! Também
no próximo dia 16 de Setembro teremos o nosso ‘Dia da
Família’ com batismos nas águas e convívio com
piquenique, no resto da tarde! Inscreva-se e participe neste
dia que será memorável! E não podemos esquecer 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! Ao olharmos para
trás e vermos que a Vontade de Deus é sempre soberana e
que obedecendo-Lhe ficamos sempre melhores, podemos
afirmar que estamos mais abençoados, mas não chega
ainda! Queremos mais. Mais salvações. Mais famílias. Mais
membros a serem fieis 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! Por isso... O MELHOR ESTÁ POR VIR! Aleluia!
Neste mês vamos alargar o palco da Igreja, iniciar as obras
do teto falso e melhorar a área do video! Com oração e
persistência vamos alcançando os objetivos, porque Jesus
está às portas e não podemos perder o nosso foco e
objetivo: Salvação dos perdidos! Amén?

Amo-vos!
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TESTEMUNHOS DO PODER DE DEUS
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O CONSOLO DE DEUS NAS HORAS DE ANGÚSTIA...
Recentemente, em trânsito num país estrangeiro, passei pela experiência terrível de ser
preso devido a um erro judiciário. Foram momentos de devastação, vergonha, desespero,
sobretudo por ser algo de que uma pessoa, de todo em todo, estava à espera.
Conduzido ao centro de detenção do aeroporto, horas numa cela isolado, depois o processo
de identificação, com fotos, medidas, impressões digitais e palmares e mais tarde levado
para o centro geral de detenção, para uma cela com outros detidos por crimes vários!
Mas neste entretanto e até finalmente ser libertado, as longas horas de angústia e
incertezas foram passadas na única consolação que tinha: em oração! Orava para que a
provação pudesse passar. E provando que o Senhor é fiel (Lucas 16:10 e I Tessalonicenses
5:24), aos poucos as coisas foram se compondo. Poder contactar com a família, ter
assistência médica, ver as coisas resolvidas e ainda conseguir continuar viagem sem outros
encargos! E nessas horas, o refrão de um hino dentro da minha cabeça, como uma ‘tábua de
salvação’: "...Alvo, mais que a neve..."! Glória ao Senhor, que não abandonou o seu humilde
servo, que não olhou aos seus pecais, mas apenas à sua fé...
(Um irmão da nossa Igreja)

IGREJA SEDE
Morada

Rua de Santo Eloy, n.º 53 A – Pontinha
1675 – 178 Pontinha (Odivelas, Lisboa)
Telef one
(+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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MORADAS DE GRUPOS FAMILIARES
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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! Aleluia!

6.ª FEIRA - 10 NOVEMBRO (21h)
Louvor e Adoração, Pregação da Palavra de Deus, derrame da Unção e Poder de Deus com
imposição de mãos, oração pelos doentes, aconselhamento pastoral

SÁBADO - 11 NOVEMBRO (15h)
Louvor e Adoração, Pregação da Palavra de Deus, derrame da Unção e Poder de Deus com
imposição de mãos, oração pelos doentes, baptismo no Espírito Santo

DOMINGO - 12 NOVEMBRO (10h)
Louvor e Adoração, Pregação da Palavra de Deus, derrame da Unção e Poder de Deus com
imposição de mãos, oração pelos doentes, Ceia do Senhor e Consagrações

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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5 SINAIS DO FIM DOS TEMPOS

“...E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaramse a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos,
quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes:
Acautelai-vos, que ninguém vos engane; Porque muitos
virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão
a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é
mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra
nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas
todas estas coisas são o princípio de dores...” (Mateus 24:3 a 8)
O objetivo de satanás é afastar as pessoas de Deus - ele veio para roubar, matar e destruir
(João 10:10). Este projeto satânico consiste em destruir a vida no tempo presente (vida
emocional e física) e também na eternidade (vida espiritual). Desde o pecado Adâmico, que
todos os que nascem nesta terra fazem-no debaixo da influência de 3 demónios, que
poderão ser vistos como a trindade satânica, numa tentativa de imitar Deus. Juntamente
com outros dois pontos, estes são os 5 sinais do fim dos tempos:
1 - A CEGUEIRA ESPIRITUAL
Este espírito está desde o princípio de tudo (Génesis 3:4, 5, 7, 10 e 11)! Operou logo com
Adão e Eva, levando ao pecado que retirou a benção de Deus desta terra. Temos também o
exemplo do Profeta Balaão (Números 22:22 a 34), que por dinheiro, estava a arriscar a vida
desobedecendo a Deus! Este demónio é poderoso e é o primeiro mecanismo que satanás
usa para esconder a verdade da Palavra de Deus! Usa-se do pecado (Efésios 4:17 a 19) e até
das coisas de Deus, fomentando a religiosidade (II Coríntios 3:14), o radicalismo e o exagero,
misturando doutrinas distorcidas de homens, que fingem ser doutrinas de Deus. Fomenta a
má interpretação da Palavra de Deus, para manter as pessoas no erro, desviando-as da
simplicidade da Palavra! Este é um sinal do final dos tempos, em que a doutrina será
‘aguada’ e a verdade é já um precioso bem, do qual muitos andam sedentos...
2 - O ENGANO
Este demónio é terrível! Enganou famílias, destruiu ministérios, quase arruinou a
descendência de David (II Samuel 15:5, 6 e 11)... Levanta a dúvida e a confusão (II Coríntios
11:14 e 15), semeia doutrinas distorcidas, enganosas, altera a revelação de Deus e baralha a
verdade com ‘fogo estranho’. Usa ideias, pensamentos e filosofias (Colossenses 2:8), onde
enreda e cativa com opiniões, vãs subtilezas, chavões e frases bonitas, que amarram as
pessoas e introduz o erro. Implanta medos no coração das pessoas sobre maldições,
ameaças, superstições, paganismos. Leva as pessoas a abandonarem a Igreja, muitas vezes
por palavras mal compreendidas, artimanhas, armadilhas, negócios estranhos, seduções,
sociedades, murmuração, ofensas (Efésios 4:6 e 14)... Este é um sinal do final dos tempos
por provocar um falso amor, rivalidade, ciúme, inveja, competição! A sedução do oculto e do
sobrenatural maligno também são sinal deste demónio...
3 - A MENTIRA
A Mentira é a arma principal de Satanás. É toda a essência dele em ação. (João 8:44) Temos
como exemplo a destruição de Sansão, através de Dalila e das suas mentiras (Juízes 16), ou o
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erro de Saúl que busca uma necromante, mente sobre a sua identidade e depois é enganado
por um demónio que se faz passar por Samuel (I Samuel 28), o erro de Acabe e Jeosafat (I
Reis 22), ou o triste fim de Ananias e Safira, devido à mentira relativa à venda de um terreno
(Atos 5:1 a 11). Hoje a mentira passa por verdade. E isso é um sinal do final dos tempos,
porque é a maior manifestação de satanás! A mentira nasce no coração, onde é concebida
em segredo (Isaías 59:13). Com o tempo, torna-se parte da vida e do carácter da pessoa, de
maneira tal que a pessoa não consegue falar sem mentir (Provérbios 12:22). Este espírito
surge na vida de quem não quer enfrentar a realidade, de quem não quer assumir a
responsabilidade, ou de quem quer controlar a vida de terceiros, ou de quem quer destruir a
vida de alguém. É mais um sinal forte do final dos tempos (II Tessalonicenses 2:8 a 11).
4 - DESASTRES SOCIAIS E NATURAIS
Olhando para a história da humanidade, vemos que a Palavra de Deus se em cumprindo
integralmente (Lucas 21:33) e no que toca à sociedade e à Natureza, isso é cada vez mais
visivel. (Lucas 21:10 e 11) Os desastres sociais (fomes, pestes, guerras, rumores de guerras,
racismo, a perda de respeito, o fim do amor natural e do conceito natural de família, a
proliferação dos desvios de comportamento, o terrorismo, o avanço do islamismo, quase
sem oposição, as crises financeiras provocadas com intenção de dolo ao povo, a corrupção,
etc) e os desastres naturais (terramotos, furacões, tufões, ciclones, o aquecimento global,
tsunamis, morte de rios e lagos, etc.) estão a suceder cada vez com maior intensidade e em
maior número e por se multiplicar a ciência, multiplicar-se-á a iniquidade também! E apesar
de ser importante estar atento, não se foque apenas nisto, ou em eclipses, ou ‘luas de
sangue’... Mais uma vez, o exagero e a mistura de doutrinas, pode levar-nos a perder o
verdadeiro foco: amar os perdidos e seguir Jesus Cristo integralmente.
5 - O AUMENTO DA MALDADE E A PROPAGAÇÃO DO EVANGELHO
Quase em rácio proporcional, à medida que a maldade aumentar, o evangelho de Jesus
Cristo será cada vez mais e mais propagado por esse mundo fora. (Mateus 24:12 a 14)
Quanto mais as trevas se levantarem, maior será o poder da Igreja e dos seus Santos! E não
temos de temer nada. Nem a perseguição, nem a apostasia, nem a incredulidade poderão
fazer frente ao avanço da Igreja de Cristo, pois a Bíblia é bem clara: “...as portas do inferno
não prevalecerão contra ela...” (Mateus 16:18) E Jesus avisa-nos que os dias são de trevas e
que não devemos perder tempo (Efésios 5:16) e devemos aproveitar todas as oportunidades
que nos surgem para falar de Jesus, evangelizar e trazer pessoas à salvação e à Igreja! E não
devemos desistir por ser difícil, pois muitos resistirão à verdade (II Timóteo 3:1 a 9), mas
devemos ser persistentes, pois aquele que persistir até ao fim, será salvo (Mateus 24:13)!
COMO PERSERVERAR ATÉ AO FIM?
Primeiro que tudo precisamos estar cheios da Palavra de Deus (Josué 1:7) e sermos
praticantes da mesma! Não podemos correr o risco que a falta de conhecimento e sabedoria
nos levem ao erro e ao engano (Oseias 4:6)! Precisamos viver cheios do Espírito Santo de
Deus, para que a Luz de Deus brilhe forte e nós (Lucas 11:35), para derrotar as trevas! E a
cada dia, esforçarmo-nos por fugir do pecado, da maldade, em santidade e em temor a
Deus, crescendo na comunhão com Deus em oração e em amor manifesto aos que nos
rodeiam! O amor fará toda a diferença e será a melhor defesa de um crente, nestes tempos!
O amor verdadeiro e manifesto nos outros, vencerá o inferno! (Provérbios 25:21 e 22)
Deus abençoe! Pst. João Viegas
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ACONSELHAMENTO PASTORAL
OS LOBOS NO REBANHO

"...Tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha Igreja..." (Mateus 16:18).
Jesus não disse isto a nenhum teólogo ou intelectual, mas a um simples pescador (Mateus
4:18; Marcos 1:16; Lucas 5:3), homem generoso e arrebatado, enfim, por então e ainda,
"...massa bruta de coração nas mãos..." a quem, todavia Deus revelaria a Sua sabedoria
(Mateus 16:17).
Olhando a simplicidade das igrejas dos primeiros tempos, imbuídas de uma pureza, de que
testemunho disso são os Actos e as diversas epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas.
Elas constituíam uma igreja sobre a qual Jesus foi claro: “...a Deus o que é de Deus, a César o
que é de Cesar…” (Lucas 20:24 e 25). Uma separação de poderes, entre o mundo material e
o mundo espiritual, condensada no "...O meu Reino não é deste mundo... “ (João 18:36).
Por isso que é imensamente assustador quem usa os nomes de Jesus e de Deus para criar e
fundamentar organizações que podemos considerar, no mínimo, tenebrosas. Não assusta
quem, em boa fé, é enganado, mas sim quem engana, porque esse não está de modo algum
em boa fé.
Olhando notícias recentes, é assustador que uma organização que se auto-afirma cristã,
esteja cada vez mais afastada da essência evangélica da doutrina de Cristo, em que os seus
líderes entrem na ostentação - qual modernos modelos do fariseu que Jesus abominava,
pela sua falsidade e hipocrisia.
É preocupante que uma instituição destas entre em programas de criação de organizações
paramilitares, ao estilo do pior que existiu e existe no mundo.
Um exército não é liberdade, mas lavagem cerebral, formatação para não se pensar. E o
Cristianismo é liberdade! Liberdade consciente de que tudo é possível, mas nem tudo é
conveniente (I Coríntios 10:23).
Jesus, no entanto, na sua pregação bem nos avisa das más árvores que dão maus frutos
(Lucas 6:43; Mateus 12:33) ou dos lobos vestidos com as peles de cordeiro (Actos 20:29;
Mateus 7:15).
Se a Igreja de Cristo, de que desejamos fazer parte, quer trazer almas à Salvação, por igual
tem de olhar na misericórdia e salvação, não só para aqueles que não conhecem ainda essa
salvação, como para aqueles que andam enganados…

Deus vos abençoe!
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O CRISTÃO TAMBÉM TEM OPINIÃO...
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Trabalhadores na Vinha de Deus
com ‘contrato’ pelo Baptismo nas Águas
Setembro é, tradicionalmente, o mês da glória das vinhas. Quem na infância ou em qualquer
outra etapa da vida, esteve mais ligado ao campo, certamente se lembrará com saudade
desses momentos de plenitude na doçura das uvas.
No legado que Jesus nos deixou, várias vezes é referido o trabalho nas vinhas e são
comparados estes campos ao terreno do Senhor. A igreja é a vinha de Deus e os seus
membros os trabalhadores que o Senhor contrata. (João 15)
Nas parábolas de Jesus, Ele compara o Reino dos Céus a um homem que vai procurar
trabalhadores para a sua vinha (Mateus 20:1 e 2). Do mesmo modo, Jesus nos confia a nos
juntarmos a Ele para, por Ele, chegarmos ao Pai (João 14:16).
E chegamos ao Pai quando aceitamos a Jesus nas nossas vidas, manifestada publicamente
pelo baptismo nas águas. É esse o ‘contrato’ que assinamos com Jesus, proclamando-O nosso
Senhor e Salvador.
Porém, o baptismo é apenas o ‘contrato’, pelo qual vamos trabalhar na vinha do Senhor, não
importando se, como na parábola, logo pela frescura da manhã, se ao refrescar do dia, quase
ao final da tarde, hora de se largar o trabalho (Mateus 20:3 a 7). Porque a recompensa
combinada com todos é a mesma: chegar ao Pai.
Temos, então o ‘contrato’, mas temos ainda o trabalho por fazer. Somos os lavradores da
vinha, a quem o Senhor arrenda e em seu tempo espera receber o seu quinhão de rendas.
(Mateus 21:33 e 34).
Cuidar da Igreja, enquanto corpo, com o empenho que possamos dar (Romanos 2:6; I
Coríntios 3:8 e II Coríntios 5:10). É este o trabalho na vinha. Não só temer a Deus, reverenciáLo, mas também ter o Amor nas nossas vidas, maior que a Fé e a Esperança (I Coríntíos,
13:13). E o que é este Amor que Jesus Cristo proclama: dar de comer a quem tem fome, dar
de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está doente ou preso (Mateus,
25:34 a 36). E estes ‘quem’, quem são? Jesus dá, Ele mesmo a resposta: "...Em verdade vos
digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes...” (Mateus
25:40).
Nos tempos insanos do Mundo, a parábola das vinhas é cada vez mais pertinente, na
necessidade de estarmos atentos e trabalharmos constantemente no nosso compromisso de
cristãos, fundamentando a Igreja, enquanto um corpo uno. Sermos o sal da terra, a luz do
mundo! (Mateus 5:13 a 16)
Deus vos abençoe!

João Falcão-Machado
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QUEBRANDO AS BARREIRAS!
LIBERTANDO-NOS DO PASSADO

“…Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo; e morreu
muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés, e disse: Havemos pecado, porquanto
temos falado contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes.
Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e
põe-na sobre uma haste; e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E
Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e sucedia que, picando alguma
serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia…”(Números 21:6 a 9)
Muitas vezes, o fracasso não é resolvido e ficamos com o passado a pesar-nos na nossa vida,
impedindo-nos de ver o futuro e prepararmos as gerações seguintes! O fracasso tira-nos
ação; O Passado tira-nos vida!
Durante a caminhada do povo de Israel, houve um episódio intrigante: As serpentes
ardentes! Mais uma vez o povo estava a ser injusto para com Deus e Moisés… murmuravam,
criticavam, estavam dispostos a apedrejá-lo… O povo era mau, obstinado e ingrato!
Então Deus, permitiu que serpentes abrasadoras saíssem da areia, picando o povo pecador…
Estas serpentes são uma analogia ao pecado, porque picavam, envenenavam e conduziam à
morte, tal como o pecado faz, afastando-nos de Deus, da verdade e de uma vida abençoada!
Então o povo clamou por Moisés e por Deus e pediu misericórdia…
Deus mandou Moisés levantar uma serpente de Bronze (ou Metal) numa haste (Cruz) e
quem olhasse ficava curado… Foi uma forma que Deus encontrou para operar no povo –
tipologia de Jesus (João 3:14)!
O sol incidia sobre a serpente e esta brilhava. Assim o povo, onde quer que estivesse, dentro
do arraial, veria a serpente e seria curado, tal como acontece com Jesus, mesmo após mais
de 2000 anos, continua a curar, sarar, libertar, transformar, como quando esteve entre nós,
no Seu Ministério. A Sua Luz continua a brilhar para todos quantos queiram! Aleluia!
Contudo, os métodos do passado nem sempre funcionam no presente, nem serão os
métodos que Deus usará! Deus tem muitas formas de se mover, pois para Ele nada é
impossível!
E muitas vezes, nós ficamos ‘presos’ a métodos, ideias, manias do passado… e a prova disso
está no povo de Israel: mais de 750 anos depois deste acontecimento com a serpente de
bronze, a mesma serpente continuava no templo, era adorada, acendiam-lhe incenso e já
lhe tinham dado um nome! (II Reis 18:4)
Muitas vezes isto torna-se em idolatria na nossa vida! Mas quando eliminamos essa idolatria
na nossa vida, estamos a permitir que Deus se agrade de nós! (vers. 5)

Liberte-se hoje do passado e abra o seu coração para o futuro! Aleluia!
Deus abençoe!

Pst. João Viegas
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R EUNIÕES

DA I G RE JA :
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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. 4)
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...
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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!*

