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APRESENTAÇÃO
Este exemplar, que acaba de chegar às tuas mãos, é o
resultado de muita dedicação à causa do Evangelho, para
edificação do corpo de Cristo, ou seja da igreja militante, figurada
como uma vinha que milita neste pobre mundo, para ser
apetrechada com o melhor conhecimento das santas Escrituras,
para que o devorador não lhe toque, nem a venha a confundir,
num mundo cada vez mais perturbado e cheio de pecado, nem se
desvie do santo caminho de Deus, que finalmente só é um,
conforme o Senhor Jesus o diz em sua Palavra: Eu sou o
caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por
mim. (João 14:6)

FALANDO DO 6.º LIVRO
1.ª parte: As sete regras do altar
(para todos os crentes em Cristo).
Este tratado, se assim o podermos apelidar, tem o objetivo de
procurar falar ao coração de cada crente em geral, sejam eles
evangélicos pentecostais, ou de outra denominação, ou mesmo
seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que uma vez
foram limpos pelo sangue de Jesus, conforme as Escrituras nos
dizem: Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu
Filho, nos purifica de todo o pecado. (1.ª João 1:7)
2.ª parte: As sete funções do Pastor, Obreiro ou Ministro
do Evangelho.
Este segundo tratado foi preparado para Pastores, Obreiros e
demais Ministros do Evangelho que, embora acima de todos os
seus demais atributos e deveres em causa, doutrinam o rebanho
do Senhor e, sobretudo, procuram cumprir as suas funções, no
seu ministério, que lhe estão atribuídas conforme eu relatarei,
expondo-as com clareza, porque ser Ministro do Evangelho não é
só subir ao púlpito para pregar, mas procurar cumprir as funções
que lhe estão impostas pelo Senhor da seara, que colocou em
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nossas mãos, sem desencorajar os demais, deveres ou funções, e
velar pela sã doutrina. Esses deveres e funções, que de nenhuma
maneira sejam postas de parte, por desleixo ou alegando várias
desculpas.
O Ministro do Senhor tem de estar vigilante, no cumprimento
das funções do seu Ministério, aplicando-as a seu tempo, sem
haver lugar para descuidos, não dando lugar ao maligno. Por
conseguinte o Obreiro do Senhor tem de estar muito atento ao
rebanho que o Senhor da Seara lhe entregou, se o está
alimentando nos pastos verdejantes, que é a Palavra de Deus e
ver, se possível e bem de perto, se na realidade as ovelhas estão
a ser bem nutridas, como atrás refiro com boas pastagens e com
base profunda na Palavra de Deus.
Se notar que alguém está fora e não estiver em comunhão,
não deve começar a espancar essa ovelha, não, mas outrossim
procurar a melhor forma de a fazer voltar ao rebanho. Se houver
dificuldade neste caso, em fazer retroceder, da caída que ocorreu,
e depois de várias oportunidades ou tentativas não resultou, deve
o Ministro do Senhor rapidamente interceder no Altar do Deus vivo
e consultar ao Senhor, que maneiras ou alimentação apropriada
as ovelhas necessitam.
Se assim se proceder, o devorador (maligno) será afastado e
a igreja do Senhor caminhará segura e guardada dentro do
Pavilhão do Altíssimo.
Meus desejos são que Deus te possa usar, como uma
ferramenta lustrosa.
Que assim seja (MVM)
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AS SETE REGRAS DO ALTAR
PALAVRA DE DEUS
Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o
povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava
quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das
tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a Palavra do Senhor,
dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o
altar em nome do Senhor; depois fez um rego em redor do altar,
segundo a largura de duas medidas de semente. (1.ª Reis 18:3032

INTRODUÇÃO
O principal propósito e surgimento deste trabalho, aconteceu
pela motivação de Deus ter movido o meu coração, para tal
propósito, e ser motivado a preparar este estudo, tipo apostilha
para edificação do Corpo Local de Cristo, e também espalhado
pelas várias nações que poderão ser atingidas, ao laborar na obra
de Deus. Vou contar um pouco como surgiu, que acredito que a
inspiração Divina do Espírito Santo, me levou a eu preparar esta
matéria, ficando na esperança de ser bem recebida pelo povo do
Senhor. Por conseguinte é o resultado de anteriormente e num
certo domingo, em que eu falei ao povo de Deus, com um sermão
de ensino e edificação sobre as sete (7) regras do altar, que cada
crente deve de crer e receber em seu coração e vigiar nisso
mesmo, e não se deixar arredar para outros caminhos.
Por conseguinte este estudo doutrinal, baseado mais do lado
do ensino, não foi para um tipo de classes incluindo lições com
questionários, ou mesmo para as Escolas Bíblicas, que afinal
poderia até ser muito útil, uma vez que o objetivo é preparar a sua
igreja numa base sólida, bem resistente às tentações do inimigo,
mas de uma forma se possível ainda mais abrangente, e atingir
todos os crentes em geral, como por exemplo: Ministros do
Evangelho, pastores, Evangelistas, obreiros, diáconos, serviçais e
demais crentes não aqui alistados, mas que fazem parte do leque
do rebanho do Senhor, que trabalham na sua vinha, e por
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conseguinte, necessitam todos de observar o que a Palavra de
Deus nos diz referente a estas sete (7) Regras do Altar.

COMENTÁRIO
Vamos meditar no texto sagrado, apresentado no início deste
estudo bíblico, para examinarmos o que disse o profeta do Senhor
a Elias, no respeitante ao concerto do altar. Antes de oferecer a
Deus o sacrifício, como prevenção e também perante os profetas
de Baal, que tinham tratado, se foce possível corromper o coração
do povo de Deus, com seus enganos e falsos sacrifícios.
Lemos nas Escrituras o arrojo e confronto entre o profeta
Elias, com os profetas de Baal, mas notemos o sábio cuidado,
neste confronto, Elias sabia que tudo tinha de depender de Deus,
em lhe responder por fogo ao holocausto preparado sobre o altar.
Ele sabia que o Senhor Deus não aceitaria seu holocausto e
oração se o altar não fora concertado, e por conseguinte ele
reparou o altar conforme a regra de Deus. (V.30)
Olhemos com muito cuidado a oração de intercessão que ele
(Elias) fez ao Senhor, nessa oração citava os servos do passado,
Abraão, Isaque e Israel, pelas suas maravilhas, dizendo
responde-me para que este povo conheça que tu Senhor és Deus
em Israel. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto.
(V.38) Vendo o povo todos esses acontecimentos, caíram por
terra, com seus rostos quebrantados e disseram: Só o Senhor é
Deus, os olhos lhes foram abertos, juntamente a sua alma e
espírito recebeu entendimento e conhecimento. Isto só o Altíssimo
Deus e poderoso é o seu nome, e único Rei dos reis que pode
fazer e poderá tornar a fazer e até acontecer em tua vida, diz
amém. Faz falta somente uma mirada de fé em nome de Jesus.

(1.ª REGRA)
ORAÇÃO
Começamos assim pela oração porque achamos de muito
valor espiritual, e muito necessária para o novo crente no Senhor,
poder começar a concertar as bases do seu altar. Embora que
pareça que é muito fácil, e tê-lo em costume a cada dia, no
entanto torna-se numa autêntica batalha entre a carne (corpo) e o
10

espírito, conforme se lê: E estes se opõe um ao outro, para que
não façais o que quereis. (Gálatas 5:17)
Estas informações que nos dão as Escrituras Sagradas, são
para um povo que já nasceu de novo, e por conseguinte frequenta
a igreja do Senhor, e com certeza tem sido ensinado nas sãs
doutrinas da Bíblia, e assim a oração faz parte do leque sagrado
principal, intercedendo ao Altíssimo, não somente na adoração,
mas também nas suas súplicas.
Aqui vai a nova recomendação para o novo crente ou até
mesmo maduro, que ambos se devem examinar como está a sua
oração quotidiana, porque será de grande perda, se não
observamos o que Deus nos diz, porque é algo sério, segundo o
que se lê: Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação
do espírito é vida e paz. (Romanos 8:6)
Um exemplo notável, diz-nos a Palavra de Deus assim: Daniel
entrou em sua casa e três vezes no dia se punha de joelhos e
orava, e dava graças diante de Deus, como também antes
costumava fazer. (Daniel 6:10) Era este jovem Judeu, que tinha
sido deportado de Jerusalém, e levado cativeiro por
Nabucodonosor para a Babilónia.
Mas uma vez lá nunca se deixou derrotar, nem de orar três
vezes ao dia, a Deus. E aconteceu que os inimigos de Deus
convenceram e enganaram o rei Dario fazendo um édito e
condenaram Daniel para ser morto na cova dos leões, porque
Daniel não adorou a estátua que o rei erigiu, conforme se pode ler
em Daniel 3:1. Daniel foi posto na cova dos leões, mas o Senhor
enviou um anjo em seu socorro e o anjo do Senhor fechou a boca
dos leões. (Daniel 6:22) A grande intercessão de Daniel perante o
Altíssimo Deus, levou que o Senhor enviasse um seu anjo para
libertar o seu servo, no momento crítico de sua vida.
Vejamos a grande diferença que pode existir em nossas vidas,
de buscar a Deus no momento difícil que nos possa acontecer, ou
perder a fé em certos
atos e não atuarmos. Mas se
permanecermos firmes à semelhança de Daniel, lembra-te amado
irmão na fé que sempre haverá uma diferença naquele que busca
a Deus. Os acusadores contra Daniel, com suas mulheres e seus
filhos foram mortos na dita cova dos leões. (Daniel 6:24).
A que podemos comparar a oração em nossas vida? Gostaria
de a comparar aos nossos alimentos diários que nutrimos para
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sustentar o nosso corpo físico, composto por todo o sistema
cerebral, veias e seus vasos sanguíneos, ossos, músculos, nervos
e demais órgãos que compõe o nosso corpo. Se não
alimentarmos todo esse conjunto de órgãos, o nosso corpo vai
adoecer e teremos que o tratar o mais rápido possível, porque de
outra maneira podemos nos encontrar numa situação incurável ou
mesmo mortal.
É tal e qual a mesma coisa, com o nosso corpo espiritual,
composto por alma e espírito, se o não alimentarmos, vai-se
enfermar e na consequência perigosa de morrer espiritualmente.
Pela situação a que cada indivíduo chegou, e tem entregado e
inclinado seu coração totalmente na vida natural, com um
envolvimento muito enraizado em várias paixões carnais, que esta
vida oferece, sejam eles vícios, nos exagerados desportos e
demais entretimentos, chamados por alguns de passa tempo ou
mata tempo. Muitíssimo difícil será para esses indivíduos se
baixarem e curvarem ao evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Eu digo baixarem porque alguém que nesta vida secular
subiu muito alto, na comunidade onde vive e na vida social, muito
custoso se torna para essas pessoas descerem e se tornarem
como Jesus nos ensina assim: Aprendei de mim que sou manso e
humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas
almas. (Mateus 11:29)
As palavras que anteriormente falo baixarem e curvarem
significam o mesmo, não é que seja impossível ao homem se
voltar para os santos caminhos do Senhor mas copiar pelo ensino
do Mestre a tais pessoas como falei se lhes torna difícil aprender
as Palavras de Jesus. O ensino e a exigência do Senhor para
qualquer tipo de pessoas é o mesmo, não há diferença alguma,
entre o homem rico e o pobre, entre o homem intelectual e o
indouto, entre o sábio e o analfabeto. Deus não faz aceção de
pessoas nesta vida. Agora a escolha pertence ao ser humano
escolher o caminho da salvação, somente através do Senhor
Jesus Cristo, ou por outra rejeitar a Deus. O Senhor colocou essa
decisão à nossa vontade, Deus deu-nos livre arbítrio.
Agora é grande esta responsabilidade nesta escolha que a
todos nos é exigida, mas alguém perguntará porquê e qual a
razão?
1.º Porque nos compete a nós darmos esse passo de fé,
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conforme anteriormente falo nisso.
2.º Porque é um plano eterno, que durará de eternidade em
eternidade, sem renovação e sem retorno.
3.º Não há hipótese de mudar esse plano. Aquilo que os
homens falam nos seus sermões, nas suas paróquias aos seus
ouvintes, nestes casos paroquianos, é falso, não é verdadeiro,
são dogmas humanos apenas, por conseguinte à que rejeitar tudo
aquilo que não procede de fonte Divina. Porque está escrito
assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida
eterna, e são elas que de mim testificam. (João 5:39)
Por conseguinte todo o verdadeiro crente deve ter a sua vida
composta no seu altar, incluindo parte de seu tempo à oração,
porque é uma regra fundamental da sua vida, que lhe dará o valor
de vencer as lutas da vida, as tentações, os dardos do maligno e
seguir a sua carreira de vitória em vitória.

(2.ª REGRA)
JEJUM
Antes de comentarmos e desenvolvermos esta regra vamos
fazer leitura da Palavra de Deus assim: E, quando jejuardes, não
vos mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram
os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em
verdade vos digo que já receberam o seu galardão. (Mateus 6:16)
O jejum entre o povo de Deus no passado da velha
dispensação, era um sacrifício corporal que acompanhava a
necessidade de contactar a Deus nas suas necessidades
(aflições) que surgiam por vários motivos, atingindo o povo de
Deus. Temos o exemplo no tempo do rei Assuero, a onde o povo
Judeu desterrado na Babilónia, foi posto há prova de morte por
Hamã que astuciosamente e enfurecido, constatou o rei para votar
a perder o povo de Deus, mas graças à grande decisão de
Mardoqueu de clamar e jejuar. Conforme se lê: vai ajuntar a todos
os Judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não
comeis nem bebeis por três (3) dias, nem de dia nem de noite, e
eu e as minhas moças também assim jejuaremos. (Ester 4: 16)
Vemos a grande vitória da rainha Ester, ao entrar à presença
do rei Assuero, para interceder pelo seu povo Judeu, conforme se
pode ler em Ester 5:2. Isto foi o grande resultado da intercessão,
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acompanhado pelos três (3) dias de jejum, que o povo de Deus
participou, acompanhando todos juntos à decisão e ordem da
rainha Ester. Foi algo poderoso e decisivo que o Altíssimo Deus,
concedeu ao seu povo, livrando-o da morte e do enforcamento de
Mardoqueu, a contrapartida foi a condenação de Hamã, sua
família e todos os opositores.

DETERMINAÇÃO DO SENHOR JESUS
O Senhor determinou à sua igreja que está espalhada nos
cinco continentes, reunida em seu nome, na orientação do
Espírito Santo, usando homens de Deus de puro coração,
santificados pela aspersão do sangue de Jesus, lavando
completamente todos os seus pecados, que tenham existido em
suas vidas.
Vendo o Senhor Deus que seu povo o teme, é natural que
devam se incluir junto aos santificados e se alistarem e
participarem, quando a igreja do Senhor Jesus seja convocada a
participar nos jejuns, que estejam aprazados em determinados
dias, por exemplo me refiro às nossas Campanhas de Jejuns e 24
horas de oração.
Há certas situações que surgem no meio do povo de Deus,
que são provas bastante profundas e requerem de nós bastante
esforço, e decisão, muitas vezes temos que tomar, quando certo
caso possa acontecer a pessoas que se envolvem com o
ocultismo e seus procedentes, em que as forças satânicas
dominam em certos casos, e o inimigo não se retira dessas
pessoas e é, nestes casos necessários a intervenção da oração,
acompanhada de jejum, conforme se lê: Mas esta casta de
demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
(Mateus 17:21)
Como eu sempre costumo dizer, aos novos crentes, devem de
ser ensinados já no princípio de sua nova vida com Cristo a
praticarem o jejum, para assim se aprontarem nos caminhos de
Deus, para quando chegar a hora de aperto, ou seja a má hora
possam resistir ao maligno, mas digo só praticando esta regra do
altar, que é o jejum.
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(3.ª REGRA)
SANTIDADE
Logo no início do estabelecimento do sacerdócio levítico, o
sacerdote em escala preparado para ministrar o santo ofício,
colocava em sua cabeça a dita mitra, conforme se lê: E a mitra
porás sobre a sua cabeça; a coroa de santidade porás sobre a
mitra. (Êxodo 29:6) Para o povo saber e andar no temor do
Senhor, lhes era anunciado, que era necessário se separar do
pecado, e procurar viver em santidade, para que ninguém da
comunidade, acha-se uma outra desculpa, mas com os seus
próprios olhos viam na mitra do sacerdote a coroa da santidade.
Embora que eram figuras, mas o povo de Israel, teria de
meditar, e se abster de tudo aquilo que era contrário às regras de
Deus, na realidade eram impostas ao povo da velha dispensação.
Por exemplo, no livro dos Salmos diz: A santidade convém à tua
casa, Senhor para sempre. (Salmo 93:5) Não somente o povo de
Israel, mas todos os demais povos, que viviam dentro das portas
de Israel, como prosélitos, que faziam parte de toda a nação e
compunham o seu rebanho, mesmo espalhados pelo seu
território, estavam na obrigação de cumprir os requisitos da lei,
não estavam excluídos de viver uma vida de paganismo,
mundana e carnal, mas assistir na sinagoga, que é a igreja do
Deus Vivo.
Não se deixar cegar pelo espírito das trevas, a tal ponto de
admitir em seus corações, que isso não é nada e Deus não
repara. É isso um tremendo erro, e uma cedência tão perigosa,
que essas ditas pessoas, frequentadoras na igreja do Senhor se
deixam seduzir pelo tentador, para os levar livremente a pecar. O
apostolo João registou as palavras de Jesus assim: Não são do
mundo, como Eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a
tua Palavra é a Verdade. (João 17:16-17) Nós pela fé devemos
procurar viver estas palavras, que uma vez já salvos não
pertencemos mais a este mundo, mas outrossim o nosso nome
está escrito no livro da Vida e por conseguinte passamos a ser
cidadãos dos Céus, embora vivendo neste planeta como filhos
peregrinos pelo espaço de tempo que o Senhor nos conceda a
nossa permanência cá. A Palavra é poderosa para nos santificar
a cada dia, procurando viver pela fé, alimentando-nos de sua
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Palavra Divina. Porque nos é proposta esta recomendação assim:
Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá
o Senhor. (Hebreus 12:14)
Este alerta deve ser mais do que suficiente para que todos
nós, sem exceção de pessoas de qualquer cor, credo religioso ou
nacionalidade, vivamos confiados no Senhor e na sua Palavra e
vivendo em santidade.

(4.ª REGRA)
DÍZIMO
Esta regra doutrinal, infelizmente nem todos que se dizem
crentes a aceitam em seu coração, porque fere seus desejos
ambíguos e carnais, mas Deus estipulou e pôs na lei de Moisés,
conforme se pode ler assim: Tocante a todas as dízimas de vacas
e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, dízimo será
Santo ao Senhor. (Levítico 27: 32) Esta ordem divina veio de cima
do Altíssimo Pai Celestial, não é coisa de homem, mas do Senhor,
que tem cuidado e vela pelo seu rebanho, não somente velou no
passado, mas atualmente tem cuidado das suas ovelhas.
Quanto ao povo de Israel, ou seja o povo do Senhor que
cumpria a lei, a abundância logo se fazia notar, os campos
produziam o trigo numa tal abundância, que os celeiros eram
cheios abastadamente, o azeite e o mosto (vinho) eram em
grandes quantidades, e isto acontecia porquê? Porque o povo do
Senhor era fiel e cumpria a lei de Moisés, vivendo em santidade.
As enfermidades eram curadas e a lepra não existia, conforme se
lê: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso
pão e a vossa água; e Eu tirarei do meio de ti as enfermidades.
(Êxodo 24:25)
Também o profeta do Senhor Malaquias lançou no seu livro
um persistente aviso e diz: Roubará o homem a Deus? Todavia
vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas
ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para
que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim,
diz o Senhor dos Exércitos, se Eu não vos abrir as janelas do
Céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos
avenha a maior abastança. (Malaquias 3:8-10)
Devemos tomar em conta que esta ordem não foi estabelecida
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pela igreja, que é constituída por homens e mulheres, embora
lavados pelo sangue de Jesus seus pecados e por conseguinte
imperfeitos, mas veio até nós da parte do Altíssimo e Santo é o
seu nome, que não falha nas suas ordens divinas. Está bem clara
e explicita nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no
Novo Testamento, que qualquer simples leitor ou irmão na fé em
Cristo o entende e compreende com muita clareza.
Uma congregação (igreja) que é composta por homens,
mulheres, jovens e crianças, sendo bem ensinada e estruturada
nas suas bases com as sãs doutrinas, isto é, lhes sendo
ministrada também a doutrina do dízimo, que faz parte de uma
das regras do Altar.
Esta ordenança somente em obedecer já nos dá o exemplo,
mas também nos trás grandes resultados para o povo de Deus.

Alguns factos vou apresentar-vos que neste precioso
momento o Senhor Deus me mostrou
para eu agregar a esta tua obediência:
1.º Sendo cumpridor só terá bênçãos sobre si para receber,
isto engloba sua casa ou seja seu agregado familiar que a
compõe.
2.º E eu pergunto-te não é isto maravilhoso em tua vida?
3.º Não é isto riquíssimo à tua volta?
4.º Não é isto a mão do todo poderoso, a repreender o
devorador e devastador de teus bens materiais?
5.º Não será isto a grande causa das maldições serem
afastadas?
6.º Não será isto motivo para a cura divina acontecer em ti ou
nos teus, porque Ele diz em sua palavra: Porque Eu sou o Senhor
que te sara. (Êxodo 15:26)
Uma igreja que é bem ensinada, e vive na obediência à
Palavra de Deus e fundamentada nas suas doutrinas, andando de
vitória em vitória com sabedoria, porque somente está no
obedecer e cumprir os seus mandamentos. Uma congregação
melhorará a sua
expansão em ajudar, podendo enviar
Missionários para trabalhar na vinha do Senhor, que se localiza no
campo (mundo), fazendo assim a vontade de Deus, conforme está
17

escrito: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a
criatura. (Marcos 16:15)
Por conseguinte uma igreja fiel a Deus e sua Palavra, poderá
marcar a diferença na comunidade onde está estabelecida,
poderá ajudar as necessidades das viúvas e dos órfãos,
estabelecer novos pontos de pregação, sustentando esses
obreiros que estão dedicados à obra do Senhor, na qual foram
com certeza enviados, muitas vezes para novos campos, na qual
o Evangelho nunca lá tinha chegado.
Pensemos melhor e a sério, se na realidade somos uma
bênção, ou pelo contrário um embaraço, veja bem, o que poderá
causar, nestes casos se a sua participação ou conduta tem um
aspeto meramente religioso, ou um cheiro à cristandade religiosa
que de si se expande a pontos de contaminar o irmão fraco na fé.
Não julguemos com uma doutrina tão séria e verdadeira,
confirmada pelo Altíssimo e Poderoso Deus. Não deve de entrar
em nossas vidas algo da procedência do maligno, nem confusão,
nem má vontade se ache em nossos corações, nem muito menos
alguém que se diz irmão em Cristo, mas todavia anda longe do
Senhor e não tem comunhão com a igreja.

(5.ª REGRA)
LEITURA E ESTUDO DA PALAVRA
A) LEITURA
A regra da leitura bíblica é uma das regras estabelecidas por
Deus ao povo Judaico, num pormenor mais vinculado às famílias,
o autor sagrado escreveu assim: Ponde, pois, estas minhas
palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na
vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos;
E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
(Deuteronómio 11:18-19)
Como podemos compreender e entender, se houve, há e
haverá boa vontade para podermos nos voltar para a leitura da
Palavra de Deus e ter desejo no profundo do nosso coração, de
nos familiarizarmos com as leituras bíblicas? A ordem já está
posta por escrituração sagrada, o que devemos é mantê-la em
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nosso coração, e transmiti-la aos nossos filhos, aos nossos netos
e demais familiares se isso nos for possível. Por isso mesmo é
que o Senhor fala dizendo: Atai-as em vossa mão, ou seja ter bem
à mão o livro sagrado, não posto numa prateleira fora de vista,
não nos sendo acessível, para não dar lugar ao esquecimento.
Era dever de cada casal judaico ensinar a lei, que incluía os
cinco livros de Moisés: Génesis, Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronómio, estes livros faziam parte do Cânon Sagrado. Em
qualquer momento oportuno, por exemplo, em casa, nas viagens,
qualquer tempo que lhes estivesse disponível e acessível, antes
de se deitarem, quer com isto dizer que durante o espaço livre,
tinha de ser ministrada a sua Palavra. Era por eles usual fazerem
slogans da Lei, escrevendo a Palavra nos umbrais das portas.
Um anúncio muito persistente foi o do profeta Isaías, que diz
assim: Buscai no livro do Senhor, e lede; nenhuma destas coisas
falhará, nem uma nem outra faltará; porque a minha própria boca
o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. (Isaías 34:16)
Esta grande proclamação para o povo de Deus, de então, foi e
ainda hoje é atual e se faz necessária nos dias de hoje. Porque o
povo deixou de ler e observar a Palavra do Senhor, no entanto a
dita cristandade está nas mesmas condições espirituais ou, pior
ainda, são poucos em regra os que seguem lendo a Bíblia
Sagrada, e por conseguinte não lhes prestam a devida atenção,
nem têm consideração pelas santas doutrinas de Deus, aqui a
coisa muda porque mudaram a santa doutrina para considerações
dogmatizas, rejeitando os verdadeiros oráculos de Deus.
Com essas tais decisões e atitudes referentes à Palavra de
Deus, que permanecem nessas tais pessoas, por conseguinte
muitas famílias não possuem um exemplar sequer da Bíblia
Sagrada, nestes casos há uma debilidade espiritual alarmante,
porque a fortaleza no Espírito Santo é a arma de qualquer crente
cristão que poderá derrotar o inimigo com a Palavra de Deus.
A parte que nos está ordenada, é infalível se realmente nos
apoderamos dela, as pessoas a lerem, meditando nela,
persistindo e crendo com fé, e guardando-a em seu coração, para
que em momentos difíceis das suas vidas, possam tratar de a
usar como uma espada de dois gumes. Se assim procedermos de
nossa parte, veremos os resultados palpáveis e seguros, na
esperança de alcançarmos a vida eterna com Jesus, e novos
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crentes para o Reino de Deus.

B) ESTUDAR A PALAVRA
Esta regra, também conhecida como estudar a Bíblia, ou seja
se possível ingressar num Instituto Bíblico e cursar Teologia que é
abrangente a várias matérias, como por exemplo: Doutrinas
Bíblicas, Hermenêutica, Teologia Sistemática, Os profetas
Maiores e Menores, Homília, etc.. Estas são algumas matérias
das muitas existentes.
Como fonte principal desta 6.ª Regra, apresentamos o que o
Senhor Jesus ordenou: Portanto ide ensinai todas as nações,
batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
(Mateus 28:19) Foi o Senhor Jesus que ordenou à sua igreja o
ensino da Palavra de Deus, por conseguinte a fonte é de Deus, e
não meramente humana, esta ordem somente aconteceu depois
de sua ressurreição, como podemos compreender, Deus faz seus
detalhes com perfeição.
Para alguém ensinar, isto é no tocante à Palavra de Deus,
primeiro tem de aprender, no bom sentido da palavra, porque
pode ser acessível e saudável que os Ministros do Evangelho
devam ser preparados nos caminhos do Senhor, e conhecer com
profundidade as suas doutrinas, não é por acaso que está escrito
assim, a variedade dos Ministérios: E Ele mesmo deu uns para
apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores. (Efésios 6:11) Aqui está uma boa
e sólida informação para apoiar esta importante 6.ª Regra para
estudar as Escrituras Sagradas, também podemos encontrar no
Livro dos Atos dos Apóstolos, conforme se lê: Todos os dias se
reuniam na escola de um certo Tirano. (Atos 19:9) Se reuniam
para pôr em claro e seguro o caminho da Salvação, é o que as
Escrituras nos querem dizer.
Só através do Senhor Jesus é que o ser humano poderá ter
um encontro com Ele no coração. Na antiguidade, melhor dito na
dispensação da Lei, onde a carência era enorme de possuírem
uma escola de ensino da Lei do Senhor, os próprios pais tinham o
dever de ensinar os seus filhos, em vários momentos de suas
vidas, falar da Lei do Senhor, fosse em várias situações e
circunstâncias que existissem, conforme se poderá ler em
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Deuteronómio 11:19.
Sobre este aspeto e facto tão importante, como é o ensino da
Palavra de Deus, gostaria de deixar largamente para todos que
estão lendo este estudo sobre a 7.ª regra do Altar, porque assim
se chama este estudo na totalidade abrangente. Embora que não
sei a quem Deus esteja chamando para trabalhar na sua vinha,
que se encontra no campo (mundo). Mas estou bem certo e
convicto que vários servos do Mestre, reconhecem em seu
coração e com uma boa consciência deverão se disponibilizar
para cumprimento da sua escolha para Ministro do Deus
Altíssimo, na qual o Senhor lhe colocará nas mãos a ferramenta
necessária para seu envolvimento e aprendizagem
num
estabelecimento Bíblico (Instituto Teológico)
Notemos as palavras do profeta Daniel, quando disse: E tu,
Daniel fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo;
muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se
multiplicará. (Daniel 12:4) Há largas centenas de anos que estas
palavras foram proferidas, até que seu cumprimento se
concretizou, no campo científico, e em todas as esferas existentes
neste planeta, e até vantajoso de podermos ingressar num
Instituto Bíblico ou Universitário. Por exemplo, a forma e tamanho
dos livros, incluindo a Bíblia Sagrada, que se carrega com tanta
facilidade, um sem número de coisas que poderíamos falar,
cumprindo-se cabalmente essa palavra profética. Temos a
facilidade de nos matricularmos num Instituto Bíblico ou
Universidade Bíblica e podermos tirar um curso Doutorado em
Teologia, coisa que nos séculos anteriores não era fácil encontrar
esses estabelecimentos Teológicos com facilidade. Mas graças ao
nosso excelso Deus que tem dado a possibilidade a esses
grandes empreendedores, com uma visão da necessidade dos
trabalhadores da sua vinha, serem preparados com tais altos
cursos Teológicos.

(6.ª REGRA)
AMOR
Esta principal regra do Altar, cujo tema é o Amor, queremos
falar as palavras que o Senhor Jesus nos deixou no Evangelho de
Mateus, segundo a Palavra do Senhor, porque este sim, é o maior
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documento Sagrado existente, sobre a regra do Amor, as palavras
que o Senhor nos deixou são bem sérias e com convicção,
conforme se lê: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. (Mateus
22:37-38)
Conforme nós bem sabemos, do coração saem as saídas da
vida. E com isto quero dizer: é que dele saem as decisões que
teremos que tomar e decidir, a respeito de nossas necessidades
quotidianas, sejam elas materiais, físicas ou espirituais. Teremos
que as enfrentar a cada dia, surjam de que maneira venham a
nós, até mesmo de uma forma inesperada ou surpreendente.
Como peregrino que somos, neste planeta, e servos de nosso
Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, temos que ter em conta
como está o nosso grau de amor, que a Ele e à sua obra nos está
proposto possuirmos nesta dispensação da graça, desta nova Lei
que extraímos dos livros Sagrados dos Evangelhos, conforme o
Apóstolo Mateus o relata, por inspiração do Espírito Santo.
Amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Quer com isto dizer, o Senhor, que em nossas vidas não poderá
haver lugar para outro falso ídolo, porque Deus verdadeiro
somente há um, o restante que o mundo fala neles, nada tem a
ver com o Altíssimo, por conseguinte Ele (Deus) exige de nós o
máximo do nosso amor para com Ele.
Que ninguém se deixe iludir com várias paixões que atacam
os filhos de Deus, para lhes furtar do seu coração o amor ao
Senhor e seu caminhar com Jesus no barco. Também o Senhor
quer dizer com isto: Que é o primeiro mandamento. Isto nos alerta
a termos uma consciência limpa e pura, repudiando tudo aquilo
que tem estado em primeiro lugar em nossas vidas, e os
transportarmos para derradeiro lugar. Como, por exemplo,
amando o mundo em primeiro lugar estaremos pondo o Senhor e
a sua obra em derradeiro, por conseguinte, se bem o
entendermos temos de resolver essa situação, mas já, não
deixando para amanhã, conforme é costume de alguns, que
nunca mais chegará.
Quero explicar melhor que quando o Senhor se refere ao
mundo, isto quer dizer, aquilo que o mundo oferece, para desviar
o homem de Deus do seu santo caminho e perder o amor à sua
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obra, deixando de louvar e adorar o Criador e Salvador nosso.
Ninguém se deixe enganar, por tudo estar a correr bem nas suas
vidas, como por exemplo, na vida material usufruindo um bom
salário ou remuneração financeira sustentável, com lucros
volumosos e acrescidos a cada dia, ou seja qualquer ato. Na vida
social tudo vai bem, no lar, entre as famílias, na vida comunitária,
há boa reputação ou mesmo em destaque o seu nome.
São estas algumas das coisas que podem diminuir o nosso
amor a Deus e à sua causa (obra) para o qual nos chamou e
salvou, e por isso não dando o seu testemunho, nem na
Congregação que ainda frequenta, nem tampouco à sociedade
tão carente, e que aos poucos vai até partindo para a eternidade
sem Cristo. Notemos com muita atenção, a perda que poderá
causar no Reino de Deus é enorme, tal crente desligado de Deus,
perdendo o seu afeto natural em conjunto com o seu amor, à
causa do Evangelho, isto é arrepiante e até digo mais, é
desastroso, dentro do povo de Deus. Esta situação causa
raquitismo, ou seja falta de crescimento, em todos os quadrantes
na obra do Senhor, somente pelo povo do Senhor Jesus, perder o
seu amor.
Podíamos seguir falando mais, mas apenas vou citar a
decaída de uma igreja Bíblica de Efésios, conforme se lê: Tenho,
porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, ou seja o
amor. (Apocalipse 2:4) Compreendemos perfeitamente que o
nosso amor é imperfeito, e isto também o nosso Deus o sabe,
mas o pior está em não persistirmos mesmo como somos assim
tão imperfeitos, não há nenhuma razão de deixarmos fazer a obra
de Deus. Se o motivo de todos os males que possam surgir, ou
seja o pecado, há ainda solução para o resolver, conforme as
Escrituras nos falam: Mas se andarmos na luz, como Ele (Jesus)
está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
Cristo, seu Filho nos purifica de todo o pecado. (1.ª João 1:7)
Como podem compreender, ver e aceitar em nossos corações,
o Todo Poderoso e Santo é o seu nome Jesus, deixou-nos toda a
possibilidade de nos reconciliarmos com o nosso próximo, com a
sua igreja e com o próprio Deus. Sobre o nosso próximo, também
devemos ser cautelosos e prudentes na liderança com essas
pessoas, para que não vos façam presas suas, através de
provocações, seduções corporais, atrações, ou outra qualquer
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espécie de aproximação, nisto requer-se grande vigilância.
Se alguém ofendeu, qualquer irmão em Cristo, seu dever é se
reconciliar com ele o mais pronto possível, conforme se lê: Deixa
ali diante do altar a tua oferta, e vai-te reconciliar primeiro com teu
irmão, e depois vem apresentar tua oferta. (Mateus 5:24) É tão
sério e grave este delito que pode ocorrer entre o povo do Senhor,
que da parte do Altíssimo não se agrada da oferta do
transgressor, e não lhe é concedido mesmo colocar sua oferta no
recipiente da recolha das ofertas, sem primeiro se ir reconciliar
com seu irmão na fé.
VOU APRESENTAR ALGUNS FACTOS
A) - RECONCILIAÇÃO COM O IRMÃO:
Tenho visto e observado em todo tempo do meu ministério
vários casos, mais ou menos próximos do que a leitura Sagrada
regista, e notei nesses ditos irmãos da cristandade, cometerem
atos bastante graves com o servo do Senhor, como insultos, ira e
outras ações pouco risonhas. No entanto algum tempo passou, e
voltando-se a encontrar com o ofendido, apenas houve um aperto
de mão e alguns sorrisos nos lábios do transgressor como nada
tivesse acontecido. Para mim, já julguei, é um falso
arrependimento, e hipocrisia, nada houve de arrependimento
como a Palavra de Deus ordena.
B) - RECONCILIAÇÃO COM A IGREJA:
No respeitante à nossa reconciliação com a igreja a que
pertence-mos, também requer de nós muita prudência, cautela e
manter boa harmonia entre os irmãos na fé, ou seja em Cristo,
porque no meio do rebanho há aqueles tipificados pelo joio, que
não vivem em amor, nem em santidade, nem em união com o
Ministério, ou com os irmãos. Isto é assustador, perigoso e ao
mesmo tempo arrepiante, numa congregação a existência de tais
pessoas, chamados de crentes, mas vivendo uma vida mundana,
longe da natureza divina, sem afeto, sem amor à sua obra e ao
Senhor seu Salvador.

A GRANDE DEMONSTRAÇÃO DO AMOR DE DEUS
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Em primeiro lugar, vamos fazer leitura do texto sagrado:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigénito, para que todo aquele que n’Ele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. (João 3:16)
Se compreendermos estas palavras do Altíssimo Deus, e não
lisonjeamos estas Escrituras pondo-as de lado, mas outrossim
guardá-las em nosso coração, poderemos até não lhe ter prestado
o significado devido, pensando apenas num dito fantástico, e não
tenha passado mais daí, em nossas vidas, pelo motivo de erros
da nossa maneira de viver e conduta, tudo isto pode estar a
acontecer, mas se pensarmos um pouquinho e procurarmos saber
o seu significado, vamos ter que nos render aos pés do Mestre e
confessar-lhe o nosso pecado, porque é isso mesmo, o que causa
impacto no ser humano a Palavra de Deus.
Agora compreendendo sim, a causa porque o Senhor
entregou o seu único Filho, por mim. Também está escrito no livro
do apóstolo João assim: Vós sereis meus amigos se fizerdes o
que vos mando. (João 15:14) Esta recomendação vem no entanto
direta ao povo de Deus e a quem lê as Escrituras Sagradas, que
de nada lhe valerá o apenas possuir a Bíblia Sagrada em casa
numa prateleira para exposição, mas pelo contrário o tê-la já em si
é um bom principio, que pode resultar numa grande bênção, se
através dela encontrar o caminho da Salvação, tudo depende da
intenção que há em cada crente ou indivíduo que ainda não
nasceu de novo, da água e do Espírito. (João 3:5)
Mas tudo de bom, Deus tem já preparado para ti, agora só te é
necessário esse acontecimento surgir em tua vida, agora só te é
importante esse ato de arrependimento, ou seja tomares a tua
total decisão, embora que o Senhor Deus te propõe a salvação,
mas a decisão de a tomares é somente tua e, por conseguinte, eu
creio que todo o leitor crente tem a necessidade de pedir ajuda a
Deus, para poderem cumprir esta ordem Divina, fazendo o que
Ele (Jesus) ordena, que não é fácil, mas lhes garanto que é
possível, se o teu coração teme e ama a Deus. Aconselho-te que
não te deixes intimar por terceiros, ou mesmo por pensamentos
estranhos, não, mas segue a tua carreira proposta pelo Altíssimo,
porque o Senhor estará ao teu lado.

COMO POSSO AMAR MEUS INIMIGOS
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Vamos ler uma outra ordenança divina, que está assim escrita:
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem
aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos
perseguem. (Mateus 5:44)
O Senhor Jesus deixou-nos cinco ordens ou avisos, nesta
Escritura Sagrada, referente aos nossos inimigos e de Deus
também, da qual vamos falar.
A) Amar nossos inimigos, isto é algo diferente às regras da
humanidade, que deixou de amar por completo o seu próximo.
B) Bendizer é o mesmo que dizer abençoar, esta segunda
ordem, vai de encontro às convicções do homem carnal, que logo
fecha a porta ao transgressor.
C) Fazer bem aos que vos odeiam. Para que esses indivíduos
vejam a diferença, entre nós e eles.
D) Orar pelos que vos possam maltratar. Isto é um facto real e
que causa tomar proteção, contra o maligno, intercedendo a cada
momento por tais indivíduos que se cruzam em nossas vidas, na
vida profissional, na vida social e até na vida familiar.
E) Orar pelos que vos perseguem: No ano da minha
conversão de 1977, fomos a Portugal fazer uma visita aos meus
pais e restante família e à igreja do Senhor. Acontece que
estando no pastorado no Alto Minho, o Evangelista Lilio
Cavadinha, fomos convidados ambos para participarmos numa
evangelização a uma povoação na montanha da vila de Melgaço.
Chegamos ao local, numa estrada Municipal, montamos os
aparelhos de som, e demos início ao culto, as pessoas foram
chegando, tudo na maior calma, de momento chega um fulano
(nunca soubemos seu nome) começou aos gritos contra nós,
tratando de incentivar o povo, como estávamos perto de um
precipício montanhoso tratou de querer convencer a gente,
presente para virar o carro do pastor Lilio, mas como nós
estivemos orando em silêncio, não conseguiu os seus objetivos
diabólicos. Alguém da gente presente nos informou que tudo
aquilo era uma influência através do seu Mentor religioso.
Estávamos retirados da Vila de Melgaço à volta de 15 quilómetros,
um lugar deserto e bastante perigoso. Foi na realidade a boa mão
de Deus que nos salvou, desse perigo e da morte.
Quero-vos contar ainda mais um assunto: Como todos vós
26

sabeis, com a graça que Deus me há dado, eu neste momento
sou comentarista da Palavra de Deus em cinco (5) jornais, três
jornais provinciais em Portugal e dois nos USA, todos na língua
Portuguesa, que muito me prezo falar a língua de Camões. Como
devem de saber não é assim tão fácil escrever em periódicos
vinculados à religião católica Romana.
Aconteceu que certo leitor, da qual vou omitir o seu nome,
tratou publicamente de me infamar, por motivo de um artigo
evangélico doutrinário, ferir tal pessoa contra o seu fanatismo e
ideal religioso. Eu não constatei o tal indivíduo, não lhe respondi,
nem coisa alguma utilizei contra ele. Deixei esse problema de
perseguição ao cuidado do nosso Salvador e Senhor nosso Jesus
Cristo. O Senhor Jesus, resolveu esse problema com eficácia e
prontidão, calando a boca ao dragão (inimigo).

(7.ª REGRA)
SERVIR A DEUS
Falando no que toca ao dever de servir e temer a Deus da
parte do povo do Senhor, vou apresentar, o que está decretado na
Lei de Moisés, no Antigo Pacto, seus estatutos e regras, diz
assim: Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás.
(Deuteronómio 6:13)
Foram estas as Palavras de Deus ao povo de Israel, na sua
formação e fundamento bíblico de ordem Divina, foram estas
Escrituras registadas no cânon Sagrado, para que o sacerdote em
serviço estipulado a cada Sábado, fizesse relembrar ao povo, que
havia, sim, a necessidade de viver no temor de Deus, não se
desviando para certos caminhos obscenos, fraudulentos ou
criminais, porque ao serem interferidos por alguma pessoa de má
conduta, não praticando a lei de Jeová e uma vida com dignidade
e amor, iriam se deixar escorregar levando esse Israelita a
transgredir, ou mesmo cair em tentação, e se tornar uma pessoa
indigna no meio da sociedade, ou mesmo perigosa, tanto em atos
morais, como também poder ser um instrumento nas mãos do
inimigo, levando essas pessoas a se contaminarem, praticando
também atos criminosos.

FALANDO EM SERVIR AO SENHOR
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Segundo os estatutos estabelecidos na Lei do Senhor, havia
a ordem Divina de adorar somente a Deus, conforme se lê: Não
terás outros deuses diante de mim. (Êxodo 23: 3) Falando em
deuses, se refere aos ídolos feitos pelas mãos humanas, como se
lê: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
(Salmo 115: 4) Deus condenou esta prática porquê?
1.º Ídolos são falsos deuses e tampouco não são santos.
2.º Ídolos são feitos por mãos humanas.
3.º Causam um tipo falso de adoração.
4.º Desviam o ser humano de adorar e servir a Deus.
5. A adoração deve ser executada em espírito e em verdade,
conforme o Senhor Jesus disse à mulher Samaritana: Mas a hora,
e a hora é, em que os verdadeiros adoradores, adoram o Pai, em
espírito e em verdade. (João 4:23)
Só a partir daí, desse desenlace da idolatria, é que o homem
agora liberto começará a dar os primeiros passos na direção certa
e terá forças para na realidade servir ao Senhor, conforme se lê:
Se alguém me serve, siga-me, e onde Eu (Jesus) estiver, ali
estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o
honrará. (João 12:26)
Que melhor paga do que esta prometida pelo Senhor Jesus
poderá haver? De maneira alguma, não poderemos encontrar
melhor paga, nem honra pelo serviço prestado na causa da
pregação do Evangelho, estabelecido nesta dispensação da
graça, é o trabalho feito na vinha do Senhor, que está presente
em todos os continentes neste mundo. Que privilégio e ao mesmo
tempo que gratificação tem o Senhor da vinha para os seus
servos que de coração usam o seu tempo, operando na obra de
Deus, isto tanto homens como mulheres, mas outrossim
santificados pela aspersão do sangue de Jesus, nosso Salvador.
Que glória advém desse trabalho glorioso de servir ao Senhor,
com todos os seus talentos e dons no Ministério que Ele (Jesus)
nos alistou e preparou para o combate.

TESTEMUNHO DO APÓSTOLO PAULO
Notemos com muito cuidado o testemunho do apóstolo Paulo,
conforme disse: Vós mesmo sabeis que para o que me era
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necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me
serviram. (Atos 20:34)
Sabemos que debaixo do céu, à propósito para tudo, isto é
para nós também que exercermos e executamos certos ofícios
físicos para podermos sobreviver, sem termos tanto que esperar
por terceiros, quando nós o podermos fazer, mas cumprindo-se
esse nosso tempo
que o Senhor Deus nos concede e
compreendendo que já não mais o podemos fazer, seja ele por
condições físicas ou atender o chamado do Senhor, para o servir
na sua vinha, e termos que deixar a vida profissional, para atender
na obra do Senhor, conforme foi o meu caso e demais servos do
Deus Altíssimo.
Por conseguinte se já sentes em teu coração, porque quem
ordena é a Pessoa do Espírito Santo, em sua vida, que chegou à
tua vida o tempo concluído da tua vida profissional, se este é o teu
caso, chegou o dia para servires ao Senhor e estar disponível, e
deverás tomar uma decisão, claro que eu aqui quero-te dizer que
deves consultar ao Senhor da seara e pedir-lhe uma resposta
concreta, para tomares essa decisão, e assim te dispores mais
livre para o seu trabalho. A nossa deliberação deve de sair do
fundo do nosso coração, conforme vamos ler: Não servindo à
vista, como para agradar aos homens, mas como servos de
Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa
vontade como ao Senhor, e não como aos homens. (Efésios :6-7)
Não deve de ser o nosso trabalho, em fazer notar apenas, os
que nos escutam ou presenciam, em dar nas vistas os que nos
olham como espetadores de uma cena teatral, mas outrossim,
abrindo o seu coração, nestes casos à mensagem divina, que nós
com persistência estejamos a anunciar, que para esse fim o
Senhor da seara nos chamou. Porque somente isso é que vai ter
eficácia nos corações famintos e recebemos mérito da parte do
nosso Deus, e estou bem certo que Ele (Deus) é galardoador
daqueles que o servem em espírito e em verdade, conforme
vamos ler: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da
herança, porque a Cristo, servis. (Colossenses 3:24)
Servir com o Senhor Jesus, na causa do evangelho a coisa é
muito diferente, do que se passa na vida social. Os homens
prometem, mas seu resultado não foi cumprido, até dão mesmo a
palavra de honra, mas nada acontece, por outras palavras
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falharam nos seus compromissos, mas com o Senhor da Vida isso
não acontece, conforme anteriormente nos diz na sua Palavra,
recebendo o galardão da herança.

TESTEMUNHO DA MULHER DE SAMARIA
O encontro do Senhor Jesus nas terras de Samaria, conforme
se lê:
Veio uma mulher de Samaria tirar água; disse-lhe Jesus: Dáme de beber. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber
desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que
Eu lhe der nunca terá sede, porque a água que Eu lhe der se fará
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Deixou pois
a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens:
Vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito;
porventura não é este o Cristo? Saíram pois da cidade e foram ter
com Ele. (João 4:7, 28-30)
Aqui temos o conteúdo de uma historia verídica, em que o
Altíssimo Deus usou uma simples mulher rural que veio buscar
água à fonte de Samaria para as suas necessidades quotidianas.
Sabemos que era uma mulher de Samaria, mas não se sabe o
seu nome nem a que família pertencia. Sabemos que Samaria era
uma província de Israel, mas derivado à separação que houve
entre eles Samaritanos e os Israelitas não havia comunicação,
nem casamento, nem negócio algum. Vendo o Senhor Jesus a
luta e separação que existia entre eles, veio à fonte de Samaria
para se encontrar com aquela ditosa mulher, de bom coração,
acessível e sobretudo de boa vontade para servir a Deus.
Apercebendo-se ela de que quem estava falando com ela, era
pessoa divina, era de Deus, foi logo de imediato transmitir àqueles
homens, que venham ver aquele que me disse tudo da minha
vida, concluindo que somente um Ser divino podia saber da vida
dela.
As Escrituras Sagradas através de João não nos dão o
resultado desse encontro, mas sabemos que mais tarde uma
enorme multidão se converteu a Cristo, conforme nos relatam as
Escrituras através do Ministério do Evangelista Filipe, conforme lêmos: E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a
Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que
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Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. (Atos 8.
5-6)
Este relato histórico mostra-nos o resultado de apenas uma
simples mulher de Samaria anunciar aquele povo que se
encontrou com o Messias ou seja o Cristo do Senhor. Vejamos
com muito cuidado e atenção o que a pessoa Bendita do Espírito
Santo quer ainda realizar em nossas vidas. Se o Senhor está a
falar contigo neste momento, só terás de lhe dizer: Fala Senhor
que o teu servo ouve. (1.ª Samuel 3:9)

DEUS CONHECE OS CORAÇÕES
Como todos bem o podemos saber, o Senhor Jesus conhece
os nossos corações, com que grau de amor o servimos e até
mesmo com que grau o tememos e com que grau afetuoso lhe
obedecemos. Ninguém se deixe enganar, mesmo por terceiros ou
sejam pessoas da nossa convivência ou amizade, para nos
fazerem sair dos santos caminhos de Deus, querendo-nos iludir e
dizendo palavras que afinal são só métodos religiosos
tradicionais, sem fundamento nos livros Sagrados. A certo tipo de
pessoas que nos atacam assim. Não sejas tão legítimo cumpridor,
nem zeloso pelas tuas responsabilidades na igreja que
frequentas. Mas não sabem essas ditas pessoas que Deus exige
e pede mesmo a entrega de nosso coração, conforme se lê: Dáme, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus
caminhos. (Provérbios 23:26)
Ninguém poderá seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador
se em primeiro lugar na sua própria vida não fizer um exame de
consciência de todo o coração, seguida de arrependimento e
conversão ao Senhor da Glória. O Senhor promete em sua
palavra não te deixar nem te abandonar, é a partir daí que tens
forças para observar os caminhos de Deus, resistir às paixões da
carne, que não serão poucas e às tentações do inimigo (Satanás).
Tudo o que estamos cooperando, se é que sim, temos de pensar
que é uma obra a Deus que fazemos e não meramente aos
homens, posto isto o Senhor falou à igreja de Efésios, que não
deveriam procurar servir, para dar conta nas vistas, para
entusiasmar os homens, mas como servos do Deus Altíssimo,
procurar fazer do fundo do coração.
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Essa é a grande diferença que pode haver no meio do povo de
Deus, os que levam a obra de Deus com temor e ainda ajudando
a levar as cargas uns dos outros, entretanto há infelizmente
outros, que sacodem a chuva da capa, e não veem a necessidade
daqueles até que trabalham na vinha do Senhor tanto na igreja
local, nacional e ainda nas missões que a igreja local suporta.
Porque não tem posto o seu coração, nas responsabilidades para
que o Senhor os chamou. O Senhor constantemente torna a
repetir, conforme a Escritura: Servindo de boa vontade como ao
Senhor. (Verso 7)

O EXEMPLO DE ANA, DE 84 ANOS
Há um caso exemplar nas Escrituras a chamar a nossa
atenção, conforme vamos ler: E era viúva, de quase oitenta e
quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em
jejuns e orações de noite e de dia. (Lucas 2:37) Esta notícia está
em nossas mãos para sabermos que se Ana de oitenta e quatro
anos participava no culto divino ao Senhor, não se afastou do
templo, para adorar a Deus, era o exemplo de toda a congregação
de Israel. Além disso orava e fazia os seus jejuns. Foi essa a
razão de ela estar presente quando Jesus foi levado ao templo
para procederem segundo o uso da lei, que era apresentar a
Deus. (Verso 27) Porque o Senhor não vê como o homem vê, o
homem vê o exterior, mas Deus vê o coração.
Isto é um exemplo e ao mesmo tempo um grande aviso para
aqueles que arranjam logo de imediato uma desculpa para não
participar na nossa CRUZADA DE CURA E DE LIBERTAÇÃO,
que funciona 365 dias ao ano. Também a nossa 13.ª Campanha
que tem funcionado 14 dias no mês de fevereiro de cada ano.
Note as CAMPANHAS
funcionam uma vez ao ano
acompanhadas com jejuns e 24 horas de oração ao relógio.

CONCLUSÃO
Esta mensagem da Palavra de Deus, é para novos crentes
também, em nosso Senhor Jesus Cristo, mas também poderá ser
muito útil para todo aquele leitor que segue a Cristo e por
conseguinte só apenas vive no temor do Senhor, mas que
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todavia ainda não serve a Cristo, e não o aceitou no seu coração,
como seu único e suficiente Salvador pessoal, todavia quero com
isto dizer que essas pessoas religiosas, que ainda seguem por
caminhos errados, não servindo a Deus nem verdadeiramente o
adoram conforme o Senhor disse à mulher Samaritana assim:
Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos
porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e
em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
(João 4:22-23)
Por conseguinte qualquer leitor, poderá receber esta palavra e
guardá-la em seu coração, para que seu espírito tome
conhecimento e se fortaleça espiritualmente a cada dia. Deverá
todo aquele que está envolvido na vida religiosa, adorando
imagens de escultura feitas pelas mãos dos homens, tanto o que
as fabrica, como o que negoceia com elas, como também de igual
modo, todos que as adoram, tem de mudar de atitude, mesmo
que seus hábitos tenham sido mesmo de há longos anos,
pararem, quero pôr isto mais claro e dizer que se arrependam e
peçam perdão a Deus, para que lhes perdoe esse pecado, porque
está escrito assim: Mas Deus não tendo em conta os tempos da
ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar,
que se arrependam. (Atos 17:30)
O Senhor sabe que todo esse nosso tempo, que corríamos
para esses lugares, era pura ignorância que vivíamos em nossas
vidas, seguindo tradições que, de fundamento cristão Bíblico,
nada tem de verdadeiro, mas o Senhor cheio de compaixão por
nós, vendo o nosso caminho errado em nós, estendeu a sua mão
às nossas vidas, para nos tomar para si, como um povo adquirido
e redimido através do sangue que Jesus verteu na cruz do
Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados.
Creio que estou a falar para quem já é salvo e seu nome está
escrito no livro da vida, e o meu conselho é que mantenha sempre
comunhão com Deus e com a igreja do Senhor, mas caso não
seja um crente em Jesus Cristo e não tenha a certeza da
salvação, deve de pensar o mais breve possível em concertar com
o Senhor. Se necessita ajuda nestes casos poderá entrar em
contacto connosco, que encontrará no final deste manuscrito ou
visitar de preferência uma igreja Evangélica Assembleia de Deus
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na área onde vive.
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AS SETE VÁRIAS FUNÇÕES DO PASTOR
OU MINISTRO DE DEUS
PALAVRA DE DEUS
Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não
tem de que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da
Verdade. Foge também dos desejos da mocidade; e segue a
justiça, a fé, a caridade, e a paz com os que, com um coração
puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem
instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do
Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com
todos, apto para ensinar, sofredor. (2.ª Timóteo 2:15, 22-24)

INTRODUÇÃO
Tudo o que vamos expor, que podemos chamar tratado
teológico, terá as suas bases na Palavra de Deus, por
conseguinte os seus vários temas serão de procedência bíblica,
para que este estudo seja enriquecido ainda muito melhor do que
possamos pensar. Se dentro do povo de Deus o Senhor te
chamou para a sua obra, seja no Ministério de Pastor ou outro,
porque à vários Ministérios, deves tomar em conta no que o livro
Sagrado diz sobre as nossas responsabilidades, doutrinas, regras
e demais deveres a cumprir.
Este é um estudo geral, que foi orientado para todos os ramos
do Ministério, não tendo em conta se o teu Ministério é Pastor, ou
Evangelista, ou ainda outro. A regra é absolutamente a mesma,
cada qual deve de estar bem ciente do seu campo de trabalho,
não dando lugar ao maligno em seu coração, porque o Senhor é
maior, e nos guardará dentro do seu pavilhão, quando o inimigo
investir contra nós. (Salmo 27:5)
Por conseguinte é muito importante que cada um de nós,
guarde bem seguro o seu coração, não se deixando contaminar,
com as coisas que esta vida oferece aos seus cidadãos, e por
conseguinte estar preparado contra as ciladas do inimigo,
conforme se lê: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para
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que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. (Efésios 6:11)
Sabemos perfeitamente, como há vários Ministérios ao serviço
do Mestre, de igual modo também à uma grande variedade de
serviços, que diferem uns dos outros, até mesmo os costumes e
modelos de cultuar ao Senhor em várias nações, podem diferir
uns dos outros.
Também é de notar, e isto é remarcável, porque existe uma
enorme variedade de dons e talentos.
A) Eu chamo dons àqueles que estão dentro da alçada dos
três grupos do Espírito Santo, mas falaremos deles noutra ocasião
apropriada.
B) Chamo de talentos, propriamente digo e me refiro aos dons
naturais, que naturalmente são notórios no corpo de Cristo, à
necessidade deles, na qual poderíamos deixar aqui muitos
exemplos e demonstrações do seu alto valor também, mostrando
a necessidade deles também operarem em todos os ramos dos
Ministérios, sua utilidade e sua necessidade é enorme ao serviço
do Mestre.
C) Mas com tudo isto ainda quero dizer que esses dons e
talentos são postos em vasos de barro, por conseguinte são
frágeis, têm de ser examinados, se estão em ordem, sem defeito
ou mesmo mancha, e só depois é que serão aprovados para seu
uso. É assim que os servos do Deus Altíssimo devem de ser
examinados e elegidos para a sua obra, trabalhando na vinha do
Senhor, segundo o Mestre o tenha chamado, amém.

AS VÁRIAS FUNÇÕES DO MINISTRO
DO EVANGELHO OU PASTOR
COMENTÁRIO
Olhemos o ensino das Escrituras nesta epístola, referido no
capítulo dois, conforme se lê: Procura apresentar-te a Deus
aprovado, como obreiro. Requer um razoável tempo de
aprendizagem, nos conhecimentos das Santas Escrituras, e
outrossim bastante conhecedor das doutrinas fundamentais do
Cristianismo. É-nos impossível apresentar o seu conteúdo que
envolve o leque doutrinal, que compõe essas doutrinas, que são
bases fundamentais e pilares, na qual a igreja do Senhor Jesus
Cristo se assenta. Ninguém deve de ocupar o lugar pastoral, se
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dentro de seu ser está embaraçado com determinadas doutrinas
básicas, a onde o cristianismo tem os seus alicerces, como por
exemplo: A doutrina da Trindade, a doutrina da Adoração, a
doutrina da Salvação, a doutrina do Batismo por emersão, o
batismo do Espírito Santo, a doutrina da Santificação, etc. Ainda
muitas mais doutrinas teríamos a falar, mas apenas queremos
apresentar estas como exemplo.
Notemos que o servo do Senhor (Ministro do Evangelho) deve
de ser primeiramente instruído e preparado numa escola
Teológica ou Instituto Bíblico, mas com linhas de preferência e
ordem pentecostal, digo isto apenas para acautelar o Obreiro e
não se esbarrar com outras organizações anti-pentecostais.
Depois de concluídos os seus estudos teológicos, poderá ir
trabalhar na vinha do Senhor que está espalhada no Campo. Não
vou entrar aqui em certos detalhes, que as igrejas já tem em
prática referente a novos Obreiros que saem do Instituto Bíblico.

1 ª FUNÇÃO: PASTOREAR
Leitura Bíblica
Conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que
há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino.
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo,
redarguías, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e
doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina;
mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores
conforme as suas próprias concupiscência. E desviarão os
ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em
tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu
ministério. (2.º Timóteo 4:1-5)

INTRODUÇÃO
Ainda me quero dirigir a todos os Obreiros do Senhor na
função de pastorear o rebanho, com esta simples exposição, mas
eu acho para mim de significado importante, estas matérias que
aqui vão ser abordadas, desejo ser objetivo, mostrando com toda
a clareza os pontos doutrinais eficazes que devem ser ensinados,
e com toda a persistência, que o orador esteja expondo, seja na
pregação, ensino ou mesmo na disciplina na qual seja incumbindo
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perante o povo do Senhor.
Estas funções que preenchem esta lacuna deste ensino, foram
preparadas para os Ministros do Evangelho ou sejam: Pastores,
evangelistas e demais obreiros que estejam em iminência na
congregação local ou mesmo como presidentes distritais se esse
for o caso. Também acredito que esta matéria muito poderá
contribuir e enriquecer espiritualmente todo aquele que ministra o
Evangelho, mas sobretudo, todos os crentes em geral que têm ao
Senhor Jesus como seu Salvador pessoal e o seguem a cada dia.

COMENTÁRIO
No entanto, quero aqui dizer que o servo do Senhor tem de
estar preparado, para poder guardar as ovelhas do rebanho do
lobo que se aproxima para atacar o rebanho, talvez estas minhas
palavras pareçam ser com características tendenciosas e
emocionais apenas, mas na prática no meu ministério, eu tive, por
várias vezes, de intervir contra esses fariseus, que criam confusão
no meio do rebanho, e isto até no meio da congregação, mas
graças a Deus que o Senhor deu-nos o escape.
Na doutrina da Trindade, que é a base principal do
Cristianismo, vem perto andam lobos disfarçados de ovelhas,
autênticos bodes devoradores e cruéis, que procuram atacar o
rebanho, logo que tem uma janela aberta para entrar, eles
astuciosamente penetram para devorar o rebanho, cuidado com
eles. Por conseguinte as ovelhas e também o seu pastor devem
permanecer constantemente em vigilância contra os lobos. Como
afirmo, a doutrina da Trindade é o embasamento que esses
mercenários trazem no seu regaço, e muitos crentes infelizmente
não se apercebem desses perigosos lobos, que embora eu não
tenha nada contra ninguém, mas é nosso dever avisar os novos
Obreiros (Pastores) a tomarem muita cautela e segurança contra
essas pessoas, que se apresentam fingidamente muito religiosas,
e tem conseguido levar vários irmãos na fé por outro caminho.
Admoesto também a todos os demais Obreiros, Diáconos e
até mesmo Serviçais, para que juntamente connosco e unidos na
mesma fé, nas santas doutrinas e propósitos, que estejamos
todos em união com o Ministério local (Sede) a que pertencemos
ou venhamos ainda a unir à igreja, uma vez que este alerta
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também é enviado a novos crentes, para que se necessário
podermos obter melhores esclarecimentos desta e de outras
importantes doutrinas, que são a base e a fundação do
verdadeiro cristianismo, com as suas bases na Palavra de Deus.

2.ª FUNÇÃO: ENSINAR
Leitura bíblica:
Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na
vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam
por testeira, entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos,
falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
deitando-te, e levantando-te. (Deuteronómio 11:18-19)

COMENTÁRIO
No tempo que o povo de Israel praticava a Lei de Moisés e o
ensino da Palavra de Deus, tinha o seu início em suas casas, com
sua família e seus filhos, não era desperdiçado o tempo oportuno
de ensinar os deveres, que incluía a leitura do Pentateuco,
explicando suas leis, mandamentos, estatutos e demais regras,
que Deus exigia do seu povo para as cumprir. O lugar mais
próprio era em suas casas, mas trabalhando ou andando ou
mesmo viajando, também estavam incluídos esses hábitos, de
serem instruídos seus filhos. Antes de se deitarem e também ao
se levantarem, era outra vez, feita a Leitura da Lei.
Por exemplo o Rei de Israel todas as vezes que se assenta-se
no trono, fazia leitura da Palavra de Deus, conforme vamos ler:
Será também que, quando se assentar no trono do seu reino,
então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que
está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor
seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes
estatutos, para faze-los cumprir. (Deuteronómio 17;18-19)
Conforme os sacerdotes possuíam a lei de Moisés para a
lerem e ensinarem ao povo de Israel, nas suas reuniões e
intervenções, da mesma maneira ao Rei lhe era imposto ter de
igual modo cópias do livro do Senhor, do Cânon Sagrado, para
eles tomarem por lei qualquer julgamento que fosse feito ao povo,
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e terem em conta a justiça do Senhor para aplicar os seus
castigos ao infrator. Nada lhes era permitido praticar qualquer
condenação fora da lei do Senhor. Tinham de ser prudentes nas
suas aplicações e disciplinas, por essa razão todas as vezes que
subisse ao seu trono tinham de ter na mão o livro da lei, para
proceder segundo o que estava escrito, nada podia acrescentar,
alterar ou muito menos apagar.
Sabemos que todas as vezes que Israel, os sacerdotes e o
próprio rei procediam aos seus atos jurídicos, e andavam segundo
de acordo com a orientação das leis Divinas, a nação em si, era
muito abençoada em todas as partes, por exemplo: no campo que
produzia com uma enorme abundância, nos animais que se
multiplicavam em quantidades grandíssimas e nas famílias que de
igual modo se multiplicavam, havia grande regozijo e alegria
constante entre eles, porque o Senhor Deus os abençoava de
uma tão grande maneira, que os celeiros e os currais já não
podiam conter mais, porque tal era a abastança, que não tinham
condições para receberem mais.
Assim Deus fazia no tempo da Lei, mas agora nesta
dispensação da Graça não é menor. A igreja Cristã primitiva,
manteve-se fiel mas, passado à volta do terceiro século, daquilo
que sabemos depressa se corrompeu, trazendo para dentro
costumes e tradições do paganismo que tinham sido expelidos
pelos primeiros crentes e até pais da igreja, e depressa se
contaminaram. O primeiro desvio aconteceu à volta do ano 310 da
nossa era, começando a rezar pelos mortos, foi um golpe satânico
à nova igreja do Senhor Jesus. Logo não muito distante no ano
320 começaram a usar as velas, pelos defuntos, e ainda mais um
terrível engano aconteceu no ano 503, inventando a falsa
doutrina do purgatório.
Poderíamos falar em mais erros gravíssimos mas deixemos
isso por aqui, porque o tentador tem iludido o homem religioso
com um tipo de evangelho fraudulento, sem a devida confirmação
das Escrituras Sagradas, mais voltado para a inclinação e
desejos da carne do que para o Espírito da Verdade, que é a
pessoa do Espírito Santo, que leva o homem duvidoso a tirar
todos as dúvidas, que possam existir em sua carreira, e
permanecer firme nos santos caminhos de Deus.
A inclinação e desejos mundanos, é uma outra arma que
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Satanás influência, não somente no novo crente que esteja a dar
os primeiros passos na fé, caminhando direitinho, no novo
Caminho do Senhor, muito animado e até com certo regozijo vai à
Casa do Senhor, mas tem de se aperceber que o tentador anda à
volta rangendo como leão para devorar a quem possa tragar. (Se
lhe for possível) 1.ª Pedro 5:8
Temos também presenciado o descuido de certos crentes
veteranos se deixarem influenciar por esses falsos semeadores,
que trazem um evangelho, que eu lhe chamo, evangelho de
escuridão, porquê alguém perguntará? A resposta é bem simples,
porque esse tipo religioso em vez de libertar os cativos, e lhe dar
uma nova luz, os afastam para longe dos Caminhos do Senhor e
por conseguinte o acabam de cegar, porque lhes não transmitem
a luz divina, necessária para ver os Caminhos de Deus e andar
neles. Que grande infelicidade o atingiu, que não alcançara jamais
o lugar que o Senhor Jesus foi preparar para cada um que creia
no Senhor e o aceite como seu único e suficiente Salvador.(João
14:1-3)

3.ª FUNÇÃO: PREGAR O EVANGELHO
Leitura Bíblica:
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda
a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não
crer será condenado. (Marcos 16:15-16)

COMENTÁRIO
Esta ordem divina é dada pelo próprio Senhor Jesus, depois
de ter ressuscitado dos mortos, foi entregue aos Obreiros do
Senhor, pertencentes aos seus variados ou sejam cinco (5)
Ministérios, conforme o apóstolo Paulo relata na epístola aos
Efésios, conforme se lê: E Ele mesmo deu uns para Apóstolos, e
outros para Profetas, e outros para Evangelistas, e outros para
Pastores e Doutores. (Efésios 4:11)
Embora que seja esta ordem para o Ministério abrangente, na
realidade é, para todos os Ministérios em geral, mas eu apenas
me quero dirigir aos Pastores e Evangelistas, que em geral, são
os Obreiros, com características mais vinculados a atender a
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chamada do Senhor, para formar a sua igreja, considerada a
vinha do Senhor, que se encontra no campo, ou seja no mundo.
São estes mesmos trabalhadores da sua vinha que Deus chamou
para as suas igrejas locais, ou em variadas nações. Mas quero
com isto dizer que seus ministérios podem ser acrescidos e
mudados, e até com alcance mais abrangente.
No entanto quero remarcar que esta 3.ª Função de pregar o
Evangelho lhes está imposta, a que eu me vou referir em quatro
fases.
a) Pregar no púlpito ou seja hora e dia marcado.
b) Pregar o Evangelho fora de tempo, a qualquer hora
muitas vezes surpreendentes.
c) Pregar em qualquer lugar, ou em certas circunstâncias
ou encontros que o Senhor Deus tenha proporcionado e
te permitir abrires a tua boca.
d) Devem tais Pastores estar preparados com algumas
literaturas para entregar aos perdidos, sem Cristo que
ocasionalmente possam encontrar em vários sítios.
Como nunca se sabe, quando e a onde, será nesse momento
por conseguinte, que se devem apetrechar, como anteriormente
digo com vários folhetos.
Quero-me referir a pregar no púlpito. Deve o Ministro local ou
Pastor, trazer uma mensagem diferente para cada culto. Seja um
serviço festivo, seja oficializar um casamento, seja festejo de
Natal, seja da Páscoa, seja consagração de Diáconos ou
Obreiros, seja de doutrina para a congregação ou seja mesmo
uma mensagem evangelista, quando se aperceber que há
pessoas não crentes de visita.
Pregar fora de tempo e em qualquer lugar: Temos o
testemunho do Evangelista Filipe, conforme se lê: E o anjo do
Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do
sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está
deserta. E levantou-se e foi; e eis que um homem Etíope, eunuco,
mordomo-mor de Candace, rainha dos Etíopes, o qual era
superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a
Jerusalém para adoração. E disse o Espírito (Santo) a Filipe:
Chega-te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que
lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse:
Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a
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Filipe que subisse e com ele se assentasse. (Atos 8: 26-27, 2931)
O Senhor falou com Filipe, provavelmente estando no seu leito
deitado dizendo-lhe levanta-te e vai ao deserto que lá vai passar o
mordomo-mor da rainha Candace que regressa de Jerusalém de
adorar no dia da festa, para a sua terra da Etiópia. Primeiro vemos
que o Senhor sabia que esse mordomo-mor, comprou um livro
muito caro do profeta Isaías. Segundo O Senhor viu que ele o
vinha lendo no seu carro de regresso á sua terra. Terceiro o
Senhor viu de longe o interesse dele ao ler as Escrituras
Sagradas, e por conseguinte não as entendia, de quem o profeta
Isaías estava falando.
Vimos neste episódio histórico um facto passado com o servo
do Senhor o Evangelista Filipe, na qual me refiro que foi passado
fora de tempo, não havia dia, nem hora marcada para o servo do
Senhor fazer a obra de Deus, mas a ordem Divina foi, levanta-te e
vai, e ele Filipe levantou-se e foi encontrar-se com o mordomomor, conforme o Senhor o orientou, ele assim procedeu.
Posso garantir-vos que houve alegria no céu, com esse
encontro no deserto, num lugar tão desamparado e perigoso pelos
salteadores. Mas Filipe confiou no Senhor, decidiu-se e foi fazer a
obra de Deus. É isso mesmo que Deus está buscando servos
para trabalhar na sua vinha, homens humildes e obedientes,
prontos para laborar na vinha do Senhor.
O primeiro exemplo a ser marcante foi o do próprio Senhor
Jesus, quando foi a Samaria, conforme se lê:
Foi pois a uma cidade, de Samaria chamada Sicar, junto da
herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Veio uma mulher
de Samaria tirar água; disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Jesus
respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem
é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
viva. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Qualquer que beber desta
agua tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu
lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. (João 4. 514)
Que melhor exemplo poderíamos encontrar, se não outro de
nosso Mestre e Senhor nosso indo Ele propriamente a Samaria a
uma cidade chamada de Sicar, falar não somente com a mulher,
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como também com os Samaritanos, sobre o Reino de Deus. Este
exemplo deixou a boa semente do Evangelho no coração daquele
povo, que muito desviados andavam dos caminhos de Deus, mas
a semente caiu em boa terra, e aquele povo de Samaria, mais
propriamente da cidade de Sicar ao ouvir a boa notícia da
Samaritana, deixou a cidade, e foram ter com Jesus. (Verso 30)
Que grande diferença se comparada com os nossos dias de hoje.
As pessoas ainda ouvem o Evangelho, mas não saem da
cidade, quero com isto dizer que não deixam os seus velhos
hábitos, paixões e pecados para irem ter com Jesus, e
concertarem as suas vidas, procurarem uma igreja Evangélica da
Assembleia de Deus, na qual a Palavra de Deus é ministrada por
servos do Deus Altíssimo, na proeminente presença da terceira
pessoa da Trindade, o Espírito Santo que se faz presente e se
manifesta aos corações famintos, que com um coração sedento
poderiam ser saciados e não terem mais sede, conforme o Senhor
Jesus disse à Samaritana.
O que o mundo precisa não é mais de religião, de professores
de moral, nem tampouco de passatempos sociais ou até mesmo
desportivos. Então o que é que o mundo precisa, visto nós
vivermos aqui? Vou responder, o que o mundo precisa é de
homens de boa vontade e obedientes a seguir a ordem do Mestre,
que é: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será
condenado. (Marcos 16: 15-16)
Amigo irmão em Cristo, tu és um desses que Deus te
escolheu, para fazeres a sua obra, mas tens de ser decisivo e
valente ao mesmo tempo, porque não faltarão no caminho
obstáculos que o inimigo te vai interpor na tua carreira, para poder
desanimar-te, desistindo do chamado do Senhor:
Vejamos algumas condições necessárias em tua vida
(Este é um teste geral para novos ou veteranos)
1º. Terás que ter uma santa convicção da existência em tua
vida da salvação, e estares agradecido ao Senhor Jesus.
2º. Terás de saber que teus pecados, que foram cometidos em
tua vida, foram retirados pelo sangue do Cordeiro.
3º. Terás que ter uma santa convicção do teu chamado, pelo
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Mestre, porque é Ele (Jesus) quem ordena.
4º. Terás de saber da missão, que o Altíssimo Deus te envia:
A que local, se Nacional ou ao mundo.
5º. Terás de saber o lugar que o Senhor te colocou, pedindo
uma confirmação ao Senhor da Seara, e Ele te responderá, para
tomares a decisão que necessitas.
6º. Terás de saber que não deves de olhar para trás, nem te
embaraçares com algo desta vida, mas fazeres a obra de Deus.
7º. Terás de saber por final: Preparar todo o material que te
seja necessário, como por exemplo a Bíblia, vários livros para uso,
pequena Enciclopédia bíblica, e um caderno de trabalho.
Que Deus te ajude, te abençoe e proteja por onde andares.
4.ª FUNÇÃO: DOUTRINAR
Leitura bíblica:
Se alguém ensinar alguma outra doutrina, e senão for
conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e
com a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo, e nada
sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras,
das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. (1ª
Timóteo 6:3-4)

COMENTÁRIO
Doutrina é tudo o que é objeto de ensino e disciplina.
Aprendemos no Instituto Bíblico, que se deve de considerar um
assunto doutrinal, quando a Bíblia o narre ou fale três vezes.
Sobre a palavra Doutrina ainda quero dizer o que certo dicionário
da língua Portuguesa se refere assim: Conjunto de princípios em
que se baseia uma religião.
Devemos de saber que as Igrejas Evangélicas
das
Assembleias de Deus, têm a sua fundação doutrinal, ou melhor
explicado, seus alicerces fundamentais, nas Escrituras Sagradas
ou seja na Palavra de Deus. E, tentar deixar de executar essas
regras, e suas doutrinas corre o risco e até o perigo, do corpo de
Cristo, que é a sua Igreja se corromper e desviar dos caminhos da
verdade, desobedecendo a Deus.
Porque a mensagem do Evangelho Bíblico, na qual a igreja se
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apoia e fundamenta as suas bases nas doutrinas, que muitas
vezes os hereges as distorcem e lhes dão outro sentido, que nada
tem a ver com as doutrinas inspiradas pelo Espírito Santo. No
entanto devemos de saber e guardar em nosso coração as
doutrinas principais e básicas, na qual a igreja se apoia, e delas
nunca deverá arredar o seu pé.
Na Função de Doutrinas, que este artigo envolve e estamos a
falar com os leitores, me imagino um povo crente, queremos
apresentar um exemplo de uma doutrina que é muito contestada
pelos desleais que fazem parte da cristandade, que é a doutrina
da Trindade. Para criarem confusão alegam que a Bíblia não
especifica nem fala na palavra Trindade, mas nós já o
entendemos que esta palavra vem a nós com uma informação,
com amplo detalhe no plural, e com grande clareza referindo-se
às três pessoas da santíssima Trindade. No entanto para
combater essa confusão, que essas pessoas trazem de porta em
porta, com muita subtileza e engano, apresentando-se com trajes
de aparência religiosa e doutrinadores, tem enganado a muitos e
infelizmente se tem desviado dos santos caminhos de Deus.
Vamos apresentar algumas provas bíblicas em que as
Escrituras nos falam da existência da Trindade ou seja de três
pessoas diferentes: Portanto ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
(Mateus 28:19) Aqui temos esta Escritura Sagrada, que nos dá
uma afirmação real e apoio à doutrina da Trindade, a Palavra do
Senhor em três pessoas diferentes, mas inseparáveis, não se
contrariam em si mesmo. Apenas dou este exemplo para
acautelar o pastor das ovelhas ou outro Obreiro, a serem mais
vigilantes e atentos ao seu rebanho, fiéis e verdadeiros, nada por
nada poderá embaraçar, um servo do Senhor, fiel ao seu Senhor
em tudo, e preparado para ensinar a guardarem as Doutrinas com
pureza em seus corações.
Deve o real pastor das ovelhas, estar ao corrente, daquilo que
suas ovelhas tem dificuldades doutrinais, orar por elas, para que o
Senhor lhes abra o entendimento que provavelmente podem estar
em lutas ou embaraçadas, com essas ou mesmo com outras
doutrinas a poderem ultrapassar essas barreiras, que até lhes
poderão ser intransponíveis, mas para Deus nada é impossível.
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A) Doutrina da Adoração
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em
cima nos Céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo
da terra. (Êxodo 20:3-4)

COMENTÁRIO
Vamos meditar no que dizem as Escrituras, sobre este facto
da adoração, nos dez mandamentos. A doutrina da Adoração é
uma das mais importantes, ou melhor dito pertencente às
principais do Cânon Sagrado, na Lei Levítica, dada ao povo de
Israel, através de Moisés, se assim o quisermos entender. Como
para os outros, e não se apercebem desse erro tão grave, que
lhes foi incutido desde a sua meninice, é como um laço
estrangulador que depressa derrota a vítima sendo-lhe fatal.
Porque o pecado sendo praticado tira o temor no coração do
indivíduo, finalizando as suas vidas num drama fatal.
NO FINAL DE TODAS AS COISAS, DIZ ASSIM:
Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se
prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e
comete a mentira. (Apocalipse 22:15) Falamos neste livro final das
Escrituras Sagradas, que no final de todas as coisas serem
executadas, segundo a determinação dada do Altíssimo Deus,
chegará o dia final do último julgamento perante os incrédulos,
porque são os que vão ficar de fora do Reino de Deus. Segundo o
texto Sagrado nos fala quem são os que não vão estar com o
Senhor Jesus para sempre. São eles os feiticeiros e todos os que
se relacionam com esta perigosa arte de feitiçaria, são os
adúlteros e todos que se envolvem na prostituição, e nos vários
atos sexuais incluindo a sodomia, os assassinos também não
terão parte no Reino de Deus, de igual modo ficaram de fora os
idólatras ou adoradores de imagens feitas pelas mãos dos
homens, de igual modo os seus fabricantes, e também ainda
ficaram de fora todos os mentirosos.
Ninguém se deixe enganar a si mesmo, admitindo que não vai
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ser assim, e não faltaram pessoas mal intencionadas, claro que
virão ter consigo para a fazer desacreditar no que diz a Palavra de
Deus, vigie e olhe quem lhe trás essa mensagem, porque no
julgamento final haverá rigor.
B) Não perdoou aos anjos caídos
Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas,
havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da
escuridão, ficando reservados para o juízo. E condenou à
subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a
cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente; E
livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens
abomináveis. (2ª Pedro 2:4-7)
Foi o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus que o confirmou
e o apóstolo Lucas registou as suas palavras, que no momento
que Ló e sua família saiu de Sodoma e Gomorra, assim se
identifica essa Povoação, que fica nos lados da Palestina, eram
umas terras verdejantes, mas habitadas por indivíduos dos mais
escandalosos, praticando atos tão horríveis, ainda hoje em dia
são chamados esses indivíduos por sodomitas, ou seja homens
casarem com homens. Como estes atos têm atingido a mais alta
classe da elite e atingido de igual modo os poderosos e abastados
determinou a ciência moderna, mudar esses títulos, em vez de se
lhes chamarem pelo próprio nome de sodomitas, lhes chamam de
enfermos crónicos. Ora, meus amados irmãos em Cristo, isto é
absurdo, humanamente falando, encobrir tal pecado, é uma
abominação na sociedade que vivemos, e ofende a Deus.
Todos os que leem esta mensagem, e ainda têm temor a
Deus, não devem endurecer seu coração, mas pelo contrário,
render-se aos pés de Jesus, e o que têm a fazer é lhe pedir
perdão de seus pecados, mesmo parecidos aos que vimos a falar,
tendo a certeza plena que o Senhor está esperando por si,
voltando-se para Deus de todo o coração, e Deus limpará todos
esses pecados, porque foi para isso que Jesus veio, e se
entregou por ti e por mim, dando a sua vida, e vertendo seu
sangue, foi por isso que o apóstolo registou. (1ªJoão 1:7)
Deus avisamos e mandamos tomar por exemplos estes
acontecimentos registados na Bíblia Sagrada, através do seu
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servo o apóstolo do Cordeiro Pedro, porque me quero referir que
houve os Apóstolos do Cordeiro, que eram doze, (12) e
atualmente existem os apóstolos da igreja atual, que ministram a
Palavra de Deus.
C) Severo rigor
Voltando ao pensamento das palavras que estamos a falar,
refiro-me que haverá severo rigor no julgamento dos perdidos ou
sejam todos os não salvos, eu de mim mesmo falo e debaixo de
uma santa convicção o digo, que todo aquele que lê estas minhas
palavras, as ponha no seu coração, ou melhor dito pedir ao
Altíssimo Deus que o ajude a receber e a guardar toda a palavra
que necessário se faz em sua vida, para se desviar de toda a
aparência do mal, para vencer o mundo com suas atrações, não
caindo no laço do inimigo, e se envolver nas paixões da carne,
pecando e pecando sem parar.
Deus é poderoso para te libertar dessas amarras e guardar
dentro do seu pavilhão. (Salmo 27:5)
5.ª FUNÇÃO – PREPARAR OBREIROS E DIÁCONOS

Leitura Bíblica:
Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado,
excelente obra deseja. Convém pois que o Bispo seja
irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto,
hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não
espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não
contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa,
tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se
alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de
Deus. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na
condenação do diabo. Convém também que tenha bom
testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta,
e no laço do diabo. (1.ª Timóteo 3:1-7)

COMENTÁRIO
É de esperar, quando um Ministério já vai tendo um
crescimento acentuado e significativo de novas almas que se
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convertem através do evangelho ao Senhor Jesus Cristo e se
agregam à nova Congregação, o Ministério se confronte com a
necessidade de preparar novos Obreiros e Diáconos, para
assistirem na casa do Pai Celestial, servindo ao povo de Deus.
Nestes casos, há a necessidade de recrutar novos Obreiros,
Diáconos e serviçais, para o serviço do Mestre, é nesse precioso
momento que o Ministério Local com seu Pastor em
funcionamento, tem de pensar a sério e cuidadosamente na
preparação desses novos trabalhadores da vinha do Senhor.
Quando isso falta no homem de Deus, ou seja em
determinado Ministério, Pastor ou Obreiro do rebanho e não tem
essa visão, traz consigo um enorme prejuízo, que com certeza
afetará o rebanho do Senhor, não se deixar de preocupar com o
ministério local, responsabilidade essa que carrega em sua vida,
como Ministro do Deus Altíssimo, não o poderá ignorar, fechar os
olhos ou mesmo se esquecer. Não, de nenhuma maneira esse
trabalho o Senhor Deus o entregou à sua igreja, e é ela e o
Ministério da Igreja, que o tem de realizar, mas sempre na
orientação do Espírito Santo, conferindo com a Palavra de Deus,
se as coisas se estão fazendo com retidão.
Seria de grande bênção não somente para essas novas
criaturas, como de igual modo, para todo o Ministério. Lembremonos que o texto sagrado começa em nos dizer que esta palavra é
fiel. Isto já nos acautela em não nos desviamos, para outros
caminhos, ideias humanas ou favoritismo, para com certas
pessoas, que para serem notadas, desejam assumir um título na
igreja do Senhor. E infelizmente há muitos que estão à frente do
Ministério, e cedem ou porque são pessoas íntimas, ou porque
algum favor receberam deles, ou
terceiras pessoas estão
pressionando o Ministério, e não olham o que a Palavra de Deus
diz, sua regra e doutrina. Muito cuidado nessa cedência, porque
procedendo assim, podemos estar adulterando a Palavra de
Deus, e o Senhor não vai tomar alguém por inocente.
Quero pôr em prática, pelas minhas experiências no
Evangelho que como anteriormente disse já há largos anos, o
Pastor local tem a necessidade de recrutar trabalhadores para a
vinha do Senhor, de entre o povo de Deus, escolher os valiosos
soldados para a obra do Ministério do Evangelho, que se formam
e dividem em dois grupos: Obreiros e Diáconos, largamente
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reconhecidos e credíveis no meio do movimento Pentecostal, em
especial nas igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, a nível
nacional e internacional, na qual estamos inseridos na Convenção
das Assembleias de Deus, em Springfield, Missouri, USA. Estes
trabalhadores da vinha do Senhor, irão também preencher essa
lacuna no ministério local, e como quero dizer são eles Diáconos,
Obreiros e Serviçais.
Seguidamente vamos apresentar um leque de suas
exigências, muito variadas para esses candidatos para a obra do
Senhor, se eles se qualificarem para admissão, entrarão no
quadro de honra da igreja. Vamos debruçar-nos neste assunto
com base no texto bíblico anteriormente citado, em conformidade
com a regra das Escrituras Sagradas (bíblia) que também deveria
ser a regra de todas as Igrejas Evangélicas das Assembleias de
Deus, e também das igrejas Evangélicas Pentecostais ou mesmo
outras denominações, aonde existam, em todo o Universo.

OBREIROS E DIÁCONOS
CANDIDATOS E SEUS REQUISITOS
Vamos apresentar, segundo a Palavra de Deus, para esta 5.ª
Função, baseada nos versos 8 a 12 as regras necessárias para
uma futura consagração ao Ministério, desses irmãos na fé em
Cristo, que têm disposto o seu coração para servirem ao Senhor
na sua vinha, espalhada por esse mundo fora. Na verdade inclui
uma vida de sacrifício e de amor, acompanhada de santidade e
pureza de coração.
Deus está buscando tanto homens como mulheres, um povo
que o sirva em espírito e em verdade, e que viva de acordo à sua
Palavra. Na realidade o Altíssimo Deus não faz exceção de
pessoas, nem de cor, da sua pele, nem de raça, tão pouco que
sejam oriundas da África, do Oriente, das Américas ou da Europa,
mas criaturas de boa vontade para o servir na sua obra.
Vejamos estes requisitos necessários e essenciais para cada
indivíduo saber, obedecer e viver de acordo com estes padrões
sagrados, dando o exemplo ao rebanho de viver uma vida peculiar
santa e irrepreensível.
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Vida e honestidade (v.8)
Procurando diariamente viver uma vida honrada, sem qualquer
tipo de imoralidade. Assim que honestidade, é um fruto já por si,
do espírito, que deve proceder de tal criatura, isto quer dizer, um
excelente Mordomo, que é fiel ao seu Senhor, também com suas
obras praticamente dignas de louvor, em todos os seus afazeres,
contas transparentes e verdadeiras, qualquer negócio que esteja
envolvido, possa demonstrar muita confiança, seus atos
executados com seriedade, não desfraldando ninguém seja na
sua vida privada, como também ao serviço do Mestre.
Língua dobre (v.8):
O Senhor Jesus disse, aquilo que sai pela boca está no
coração, é o que contamina o homem. (Mateus 15:18) Todo o
servo do Senhor deve ser prudente no ouvir, tardio em irar, não se
meter em mexericos, nem calunias, nem difamador, é isso que
significa uma língua doble. Nem tudo que surge na mente das
pessoas é de Deus, e mesmo assim há pensamentos que surgem
na vida das pessoas aonde o inimigo é o autor. Pecado pode
acontecer, somente quando o servo o põe em uso, todavia
guardando em si mesmo, não está a ofender alguém, nem a
contaminar-se a si mesmo, nestes casos não cometeu pecado.
Não dados a muito vinho (v.8)
Nas igrejas evangélicas, cá nos USA, é escândalo os tais
Diáconos ou Obreiros beberem, tomar qualquer bebida alcoólica.
Nos países da Europa é muito normal, mas pela minha
experiência, vou encontrando certas transgressões, no exagero
que estes (últimos) às vezes cometem saindo fora dos limites, dão
mau testemunho, com essa prática e em nada dignifica a
grandiosa obra do Evangelho, na qual devemos resplandecer
como astros no mundo. (Filipenses 2:15)
Cobiçosos das ganâncias (v.8)
Sempre, pois, os pastores locais devem ver bem de perto se
esse novo Obreiro, Diácono ou serviçal, deseja o ministério, com
que intenções, se é para proveito próprio, ou ganância ou
exaltação própria ainda, nestes casos, deverá ter como resposta,
a sua exclusão, ser rejeitado, porque devem tomar este ministério
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pela fé e pureza de coração, para que em nada seja escândalo
para a igreja que serve, ver a seguir. (irrepreensível - dizimista)
Marido de uma mulher (v.12)
Não deve ser escolhido ou candidatar-se, qualquer que viver
em adultério ou fornicação, porque o velho homem já passou, e
agora se faz tudo novo em Cristo Jesus. Devem ser admitidos os
casados com uma vida legal perante a igreja e perante o governo
Estatal, com boa orientação no lar, cuidando também de sua
família e seus filhos, governando bem a sua casa, praticando uma
excelente administração, que sirva de exemplo, para o seu
agregado familiar.
Provados e dar o necessário tempo (v.10)
Antes de serem consagrados ao Ministério de Diáconos ou
Obreiros, é de todo o interesse colocar tal candidato, ao serviço
do Mestre e esperar, um tempo razoável, para confirmação, se o
chamado é firme e vem do Senhor, por exemplo pela prova
equilibrada e segura, se tira o verdadeiro exame ao aluno, que
deseja ver reconhecidos seus estudos Académicos Universitários,
em qualquer Alta Escola de Ensino, se for esse o caso, na obra do
Senhor ou Ministério de Deus, é precisamente a mesma coisa, o
Senhor Jesus disse: Por seus frutos os conhecereis, porventura
colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim
toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz
frutos maus. (Mateus 7:16-17). Ainda por outras palavras que nas
nossas Escolas de teologia dizemos. (Ninguém pode dar aquilo
que não tem) a necessidade de vigiar e ver se tal candidato
produz bons resultados.

Vejamos a Palavra irrepreensível em vários aspetos
a) - Irrepreensíveis. Devem ser escolhidos tais obreiros ou
diáconos ou serviçais, que as suas vidas quotidianamente, sejam
reconhecidas através do seu viver com transparência e que
estejam aptos para a tarefa que Deus os comissionou para tão
importante obra, ainda que pareça pequena, calculada em um
(talento) o seu Valor. Não devem ser viciados, fumadores,
iracundos, desonestos e não pagadores de impostos e dízimos.
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Se não forem capazes de cumprirem estes requisitos, por
pequenos que pareçam, não poderão ser alistados, para sua
consagração de Diáconos ou mesmo para serviçais, Deus não
tomará ninguém por inocente.
b) - Irrepreensíveis – Dizimistas (Não gananciosos). Todo o
candidato ao ministério, seja para Diáconos, Obreiros e Serviçais,
passaram pelo crivo da (peneira) Palavra de Deus para serem
escolhidos, aproveitados e colocados na obra do Senhor para seu
uso. Pensemos em primeiro lugar num crente, que possui uma
propriedade e ano após ano, não paga seus impostos ao Estado,
o que lhe irá acontecer? Com toda a certeza, que será chamado
para cumprir as suas responsabilidades e pagará uma pesada
multa.
Imagine na obra de Deus, um membro do corpo de Cristo,
candidato ao ministério, seja para Diácono ou Obreiro, que
responsabilidades lhe serão exigidas? Determinado membro da
igreja local, que deseje se candidatar mesmo para uma posição
de Serviçal, terá de ser irrepreensível nas suas responsabilidades,
na obra de Deus, pagando também os seus dízimos, conforme se
lê. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis.
Em que temos roubado, nos dízimos e ofertas alçadas. (Malaquias
3:8)
Aqui está a responsabilidade de cada membro do corpo de
Cristo, tratar de cumprir suas
obrigações financeiras, no que
respeita em pagar seus dízimos, na obra do Senhor, na qual
deseja servir. Mostrando ser um membro ativo e fiel cumpridor de
seus deveres. Dando assim um dos maiores exemplos, perante os
infiéis que se dizem também crentes, para que se arrependam de
coração, pagando seus dízimos e seus votos. Deus quer filhos
fiéis que lhe obedeçam e não bastardos, para que sua obra
continue. Devemos ter cuidado com o espírito ganancioso, que
tem levado muitas almas a afastarem-se de Deus, mas seguir a
ordem do Mestre. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a
toda a criatura. (Marcos 16:15).
c) - Irrepreensível: É aquele que vive com um coração puro,
imaculado, sem nódoa nem mancha, equilibrado, consciente do
seu ministério e com temor por aquele que o chamou, que é de
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cima de todos os Céus, e que brevemente virá buscar os seus
escolhidos a sua Igreja, daqueles que têm o seu nome no livro da
vida, (Ler Daniel 12:1-3, e também pedir ajuste de contas aos
seus servos, a quem confiou vários talentos, dons e ministérios.
(Lucas 12:48)
d) - Irrepreensível: É aquele a quem o Pastor e seu Ministério
o consagrou para atender à necessidade do chamado, fazendo a
obra do Senhor, sem dar dor de cabeça ou aflição de coração,
perante aquele que com lealdade lhe confia as tarefas para as
executar, ainda que sejam elas em servir às (mesas), limpar a
casa de Oração (Templo) e cuidar dela, se tudo está em ordem,
coletor das ofertas, porteiro cuidando das portas e janelas se
estão fechadas, antes de dar por concluído o culto e fechada a
casa de oração, esse sim, é o dever de todo o servo, nas suas
atividades.
e) - Irrepreensível: De boa reputação ou fama, na qual se
possa confiar, acreditar e entregar, suas atividades para as
cumprir e executar e que seu testemunho fale mais alto, do que as
suas palavras perante os de fora e da igreja também, e a quem
serve, como ter dado provas de um verdadeiro arrependimento,
procurar agora manter uma boa reputação na congregação, entre
os irmãos na fé, nos amigos, colegas de trabalho e à volta dos
vizinhos também, deixando seus maus procedimentos e vícios,
que em nada dignificam a obra de Deus e seu Ministério de
Diácono.

ANTES DE REALIZAR A CONSAGRAÇÃO DE
DIÁCONOS OU OBREIROS
Leitura Bíblica:
Ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve
uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas
viúvas eram desprezadas no ministério quotidiano. E os doze,
convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável
que nós deixemos a Palavra de Deus e sirvamos às mesas.
Escolhei pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos
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sobre este importante negócio. (Atos 6:1-3)
Vamos falar agora, antes de concluir este ensino para a
consagração de Diáconos e qual a razão de escolher sim, mas
aqueles que qualifiquem, e que a igreja primitiva nos mostra,
conforme se leu. Foram escolhidos sete varões de boa reputação
e CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO (v. 3-5) de entre eles, convém
assegurar que os diáconos para serem consagrados ao ministério,
devem ter sido batizados não somente nas águas, mas também
com o Espírito Santo da promessa, na qual Deus escolhera
também para serem colunas na igreja, na fé, no amor, no trato, e
até na doutrina, e nos serviços a que foram chamados pelo
Senhor da Vinha. Algum pastor perguntará, e se não houver
pessoas nessas condições, quem vai ser porteiro, por exemplo?
Neste caso o Pastor local nomeará serviçais para a sua Obra ou
tarefas, que ainda não tenham sido batizados com o Espírito
Santo, mas com uma condição, têm estes de ser irrepreensíveis,
em toda a maneira de viver. (1.ª Timóteo 3:8-13)
Depois de observarmos e lermos com cuidado, não é difícil de
notar a razão de esta reunião existir com todo o ministério dos
apóstolos, para resolver um problema, que se ia arrastando, ou
por desleixo e desprezo ou pela praxe existente, da velha tradição
judaica, ainda enraizada em tal povo cristão hebreu, quiçá
ministros do Evangelho, que ainda não viam com bons olhos, a
comunidade grega e suas viúvas, onde também um bom grupo
numérico a compunha de Judeus. Por causa dessa queixa dos
irmãos na fé os Gregos, sobre o facto de não tratarem as suas
viúvas de forma igual há dos Hebreus, levaram os assuntos aos
apóstolos, para tomarem uma decisão.
Foi a partir daí que os Apóstolos se levantaram e reunindo
seu povo para resolver o problema e escolher os primeiros sete
Diáconos, com a finalidade de servir às mesas, ou seja cuidar da
vida física e material de cada uma, organizar e buscar o sustento
aonde fosse possível encontrá-lo, junto dos agricultores, dos
criadores de animais e aves e junto dos peixeiros, segundo as
regras bíblicas da atualidade. Nessa época nada era mecanizado,
tudo seguia o processo natural, tanto na agricultura como nos
demais meios profissionais, não havia viveiros tanto de aves
como de peixes.
Alguém perguntará, hoje em dia a igreja local tem a
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necessidade de Diáconos? Eu digo sim, mas de uma forma
diferente, àquela que foi estabelecida no livro dos atos, mas sobre
isto ainda atualmente há exceções. Por exemplo na igreja local
dos nossos dias, os Diáconos são necessários e se ocupam em
múltiplas funções, são eles: Porteiros, artistas, inclui pintores,
eletricistas, carpinteiros, técnicos em eletrónica, tesoureiros,
coletores de ofertas, secretários, livreiros, cantores, músicos,
dirigentes de Eventos, etc.
Todos estes títulos citados fazem parte do ministério dos
Diáconos e Serviçais ao serviço do Mestre, servindo nas igrejas
locais ou filiais, Lares e Infantários. Ainda quero anotar uma
explicação do funcionamento dos Lares e Infantários. Aí está a
resposta para o futuro diácono a aplicação do ocorrido no livro dos
Atos, cap. 6. Estes que nos Lares e Infantários estão servindo em
certas circunstâncias, muito parecidas com os Diáconos que
serviam na época da igreja primitiva.
Vemos com toda a clareza que os Diáconos foram
consagrados para o serviço de manutenção material e física e não
propriamente para o Ministério da Palavra, mas não quer dizer
que Deus não possa aumentar ou modificar o Ministério, como foi
o caso de certos Diáconos a serem usados como Evangelistas,
pregando a Palavra de Deus.
A seguir vamos nos debruçar no Ministério de Obreiro e sua
aplicação.
6.ª FUNÇÃO - ADMINISTRAR OS BENS
Leitura bíblica:
Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado,
excelente obra deseja. Que governe bem a sua própria casa,
tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. (Porque se
alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da
igreja de Deus. (1ª Timóteo 3: 1-5

COMENTÁRIO
O melhor exemplo que o pastor de uma Congregação local,
poderá dar no meio do seu próprio Povo que dirige, é o puro
exemplo de ser um bom governador da sua própria casa, e
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orientar seus filhos, se esse for o seu caso. Mas se isso falhar em
sua vida entrará ou poderá entrar num caso muito arriscado, não
somente pelo seu mau testemunho, como ainda também pela
péssima administração de seus próprios bens que possuía, isto
até poderá ser o seu salário que possa usufruir da própria
Congregação que pastoreia, conforme se lê: Porque digno é o
Obreiro do seu salário. (Lucas 10:7)
Estas foram as palavras do Senhor Jesus, que ficaram
registadas, como apoio da Santa Doutrina, para todos os Obreiros
assalariados. Agora pode correr o risco de tal servo do Senhor
cair nalgum descuido e o inimigo das nossas almas, logo se lhe
antepõe, instigando-o e até tentando o chefe da casa (pastor) a se
deixar resvalar e começar a cometer várias infrações na sua
administração, como por exemplo sito vários factos:
a) Pedir dinheiro emprestado, e nunca mais tratar de liquidar a
divida.
b) Gastar mais do que a sua própria entrada financeira.
c) Começar a pôr os olhos no tesouro da Congregação, é um
valor sagrado, não pode ser tomado sem ordem e orientação, mas
outrossim debaixo do que foi estipulado em reunião de ata, para
efeitos do seu salário.
A Palavra de Deus dirigida a Timóteo, pelo Apóstolo Paulo,
foram palavras de ordem Divina para que os servos do Senhor
Jesus, envolvidos no seu Ministério, seja ele de tamanho
gigantesco, tamanho médio, ou de pequeno tamanho, não pode
procurar fugir às ordens Divinas e Sagradas, porque as coisas
bem vistas, todo o Obreiro do Senhor está debaixo das mesmas
doutrinas e regras do Evangelho.
Por essa razão é que temos ainda, a ordem divina através do
Apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Procura apresentar-te a Deus
aprovado. (2.ª Timóteo 2:15) Esta é uma ordem e orientação
Divina, por conseguinte, o Obreiro do Senhor, tem de se corrigir a
si mesmo, tirar fora o que não edifica nem a ele, nem à igreja,
nem á família, e tratar de viver uma vida enriquecida pela Palavra
de Deus, na orientação do Espírito Santo, para nada ter de
esconder ou ser envergonhado, porque isso seria na realidade um
ato muito desonroso, se persistir por algo que lhe surgiu ou
aconteceu mesmo, e anda cabisbaixo, em vez de cabeça
levantada, que é na realidade o que convém, para que o nosso
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adversário, mais uma vez seja derrotado, porque nos incita a
desobedecer a Deus, e criar desordem no meio da família que
vivemos, parentes e amigos.
Por isso é necessário que os novos candidatos, tenham
predisposto seu coração na obra de Deus, a que o Senhor da
Seara os chamou para as suas fileiras. Nós nestes casos temos a
responsabilidade de os instruir e preparar, se forem aprovados e
serem consagrados ao Ministério, que é uma obra excelente,
conforme as Santas Escrituras o dizem. (1.ª Timóteo 3:4)
Se na realidade mostrarmos à igreja que agora somos novas
criaturas em Cristo, e não andarmos motivados nas paixões dos
desejos carnais, porque seria motivo ou mesmo para nos
envergonhar e cair em desonra, não somente diante das pessoas
que connosco se relacionam familiares, amigos ou até mesmo
colegas da nossa vida profissional, como de igual modo também
no meio da sociedade e da igreja na qual nos congregarmos.
FALANDO DO HOMEM DE DEUS
As Escrituras também dizem assim: Para que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
(2.ª Timóteo 3:17) O Altíssimo Deus insiste, que o homem servo
de Deus, deve de ser perfeito, por conseguinte tem todas as
possibilidades para corrigir alguns pontos errados em sua vida,
nestes casos as finanças, e aperfeiçoar-se, à medida que a cada
dia procura agradar a Deus, e apresentar-se a Ele com decisão e
arrependimento.
Um outro ponto muito importante em sua vida, é conforme o
que a Palavra de Deus diz, no anterior texto Sagrado, assim:
maneja bem a Palavra da verdade. (v.15)
Manejar bem a Palavra de Deus, é ser conhecedor profundo
das santas doutrinas, para instruir os vindouros, que com a graça
de Deus irão aparecer, porque o Senhor da Seara os enviará para
dentro da Congregação, ou seja para a igreja local, para serem
instruídos
num cristianismo sadio, sólido e profundo, por
conseguinte temos de estar preparados para receber e atender ao
novo crente na fé. Até mesmo aos novos candidatos pró
Ministério, há a necessidade de os instruir, para que possam
pregar e ensinar aos outros a sã doutrina do Senhor.
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7.ª FUNÇÃO - ORAR E JEJUAR
Leitura bíblica:
Então chegaram ao pé d’Ele os discípulos de João, dizendo:
porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus
discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem por ventura
andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com
eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e
então jejuaram. (Mateus 9:14-15)

COMENTÁRIO
Os discípulos de João (Baptista) notaram uma acentuada
diferença, ou mesmo curiosidade, como também os fariseus e
seus líderes o tenham notado o propósito de jejuarem ambos, e
os discípulos de Jesus não praticavam o jejum como parte de
suas vidas espirituais, além demais atos, que teriam de praticar,
que lhes era incumbido nas suas vidas. Eles notaram que os
discípulos, que seguiam ao Senhor Jesus, nada disso praticavam.
Vendo eles essa diferença foram ter com Jesus para o
questionar de qual a razão da diferença? O Senhor lhes
respondeu sabiamente, que eles (discípulos) andavam com o
noivo e de maneira alguma podiam ficar tristes. Todos nós bem o
sabemos que quando jejuarmos o nosso corpo físico fica abatido
e fisicamente desencorajado, e não há grande entusiasmo até o
jejum terminar e dar início a uma boa refeição, porque é nestes
casos que os nossos órgãos começam logo a entrar em melhor
atividade. Nós sabemos que tanto João como os príncipes dos
fariseus, instruíam seus discípulos a jejuar, pelo que de igual
modo compete ao pastor do rebanho a incentivar o seu rebanho a
praticarem o jejum..
Nós temos de saber qual a razão do jejum e sua aplicação,
por exemplo podermos citar o caso do povo judeu em Babilónia,
conforme se lê. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em
Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias,
nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim
jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a
lei; e, perecendo, pareço. Então Mardoqueu foi, e fez conforme a
tudo quanto Ester lhe ordenou. (Ester 4:16-17)
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Mardoqueu teve a decisão de se aproximar do palácio real,
aonde o rei Assuero e a rainha Ester habitavam, para a pôr ao
corrente do édito que Hamã tinha iludido o rei Assuero, para em
determinado dia exterminar todos os judeus que viviam nas
províncias, debaixo do rei Assuero que reinava com grande poder,
lucidez e sabedoria. No entanto, Mardoqueu se apercebeu da
traição de morte que o inimigo do povo judeu Hamã lhes tinha
preparado, rasgou os seus vestidos, e vestiu um saco com cinza e
saiu por meio da cidade, e clamou com grande voz e amargura.
(Ester 4:1)
Como na dita cidade de Susã viviam uma acentuada
população judia, logo a notícia deste grande homem de Deus se
expandiu, por toda as demais províncias, aonde eles residiam, e
contristados e desesperados com certeza chegou a haver grande
luto e tristeza e choro. Com a decisão que Mardoqueu tomou, de
se comunicar com a rainha Ester, que nestes casos era a única
esperança para poderem ser libertados, da morte, Mardoqueu
pensou bem, só o Altíssimo Deus, através de Ester nos poderá
valer. A ordem da rainha Ester foi, ide ajuntai todos os judeus de
boa vontade e jejuai por este assunto e por mim, porque tenho de
ir falar com o rei Assuero, mas não está no meu tempo.(Ester
4:16)
Hamã tinha um ódio mortal aos judeus, e resolveu fazer uma
forca muito alta para aí poder enforcar Mardoqueu, e depois dela
feita resolveu ir ter com o rei e pedir-lhe que enforca-se o judeu
Mardoqueu. É, curioso o que Deus fez com Mardoqueu, nas
vésperas de ele ir ter com o rei, o Senhor Deus de Israel tirou todo
o sono ao rei Assuero pelo que ele disse para lhe trazerem, o livro
das Crónicas, e logo que o abriu começou a ler a história de dois
guardas do rei Assuero que queriam matar o rei, e o rei perguntou
a eles o que se fez a Mardoqueu, na qual responderam nada se
lhes fez. (Ester 6:1)
Foi nesse precioso momento que o Senhor Deus todo
poderoso começou, a trabalhar no coração do rei, e trocou as
voltas de Hamã, mandando que prepara-se o vestido, a coroa e o
cavalo e fosse anunciar nas ruas da cidade. No momento que
Hamã chegou ao Palácio Real, entrou para o pátio esperando a
oportunidade de falar com o rei Assuero. Mas o rei em face de
perder o sono, pediu que lhe trouxessem o livro das Crónicas, e
61

em face do que estava registado e ouviu que Mardoqueu
descobriu uma conspiração, pelos seus dois guardas que queriam
matar o rei, Bigtã e Teres, perguntou o rei, que se fez a
Mardoqueu por isso? Na qual lhe foi dito que nada se lhe fez.
No entanto o rei perguntou, quem está no pátio, perguntou o
rei? Disseram é Hamã. Então o rei se antecipou a falar-lhe assim:
O que se faria ao homem cujo rei se agradará dele? Hamã
respondeu: Deveria vestir as vestes reais, colocar-lhe na cabeça a
coroa real e subir ao cavalo que o rei costuma montar, na qual o
rei lhe respondeu, vai e faz isso mesmo a Mardoqueu. Hamã lá
foi honrar a Mardoqueu, porque esperava que aquele elogio fosse
na realidade para ele, mas embora contrariado, levando a
Mardoqueu montado a cavalo pelas ruas de Susã, cumprindo a
vontade do rei, mas foi uma gravíssima deceção para Hamã,
honrar agora um homem judeu, que tanto odiava a Mardoqueu e a
esse povo.
Acontece que a rainha Ester e suas amas, e Mardoqueu e
todos os judeus jejuaram três dias, acompanhados de oração,
pelo anterior Edito que Hamã tinha lançado pelas províncias,
assinadas pelo sinete real, e enviadas essas cartas pelos correios
para exterminar todos os judeus, e pela intervenção dela se
apresentar perante o rei Assuero. (Ester 3:12-13)
Na minha opinião Deus não permitiu honrar a Mardoqueu na
altura da descoberta do plano dos dois assassínios, na qual
salvou a vida ao rei de ser morto, porque Deus sabia as intenções
malignas de Hamã contra os judeus, e reservou essa honra para
mais tarde, como bem se pode entender, porque sabia o que mais
tarde iria acontecer ao povo judeu em terras de Babilónia.
Amigo irmão na fé ou ocasional leitor: Se o Senhor ainda não
respondeu à tua petição ou seja há tua necessidade, é porque
não é o momento próprio ou propósito em tua vida, em tua
necessidade mas, segundo a sua misericórdia, irá responder á
necessidade de alguém no momento exato, às vezes até
surpreendentes.
O Senhor disse aos seus discípulos assim. E, quando jejuares,
não vos
mostreis contristados como os hipócritas; porque
desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que
jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
(Mateus 6:16) Esta escritura está tão fácil de entendimento, e de
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uma tal clareza que não precisa de interpretação, por conseguinte
para o nosso jejum ser eficaz e aceitável perante o Senhor Deus
todo poderoso, é necessário que ele seja praticado com
propósitos, verdade, sinceridade e pureza de coração. O que
temos a fazer é pedir ao Senhor da seara para nos ajudar a fazelo de todo o nosso coração, com as forças que Jesus nos
conceda.
Pelo que incentivo o leitor irmão em Cristo, mesmo que viva
numa área longínqua de nós, mas na congregação que opera o
Ministério do Evangelho, para incentivar o seu pastor local a se
envolverem na prática do jejum, acompanhado de oração, isto é
se não está a ser executado, para levar assim o povo de Deus a
se juntarem mais perto do Santuário, concertando as suas vidas
que por natureza podem estar desviadas para outros caminhos,
procurando viver em santidade, conforme se lê: Segui a paz com
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
(Hebreus 12:14)
A oração é de um enorme poder, quando ela é acompanhada
de jejum, vejamos vários factos:
A) poderá derrubar montanhas, que se nos podem apresentar
em nossos caminhos.
B) poderá curar as nossas enfermidades.
C) poderá derrubar todas as flechas e dardos que o maligno
nos procura atingir.
D) poderá abrir as portas dos Céus, sobre as nossas vidas.
E) poderá abrir as portas da salvação, para as demais
pessoas.
F) poderá orientar o nosso Governo, seu Presidente e
Ministério.
G) poderá nos abençoar a todos nós.
Concluímos estas sete (7) funções do Ministro de Deus, na
qual esclarecemos, Pastores, Evangelistas, Obreiros e Diáconos,
ao serviço do Mestre. O meu maior desejo é que cada servo do
Senhor se predisponha a tomar um razoável tempo de meditação,
para que possa ser de grande edificação e de grande bênção,
para todos que desejam os bons conhecimentos dos ensinos da
Palavra de Deus, para uma sólida edificação, e nutrição para o
povo do Senhor, com o mais profundo conhecimento das Santas
Escrituras.
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Que Deus abençoe a todos os meus irmãos na fé em nosso
Senhor Jesus Cristo, a demais leitores e amigos do nosso
Ministério.
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EVANGELISMO
PARA NOVAS CRIATURAS
A PALAVRA DE DEUS
E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu
isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho
de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu, e chamou
em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e
chama-te. Ela ouvindo isto, levantou-se logo, e foi ter com Ele.
(João 11:26-29)

INTRODUÇÃO
Devemos saber com toda a lucidez, com todas as nossas
faculdades cerebrais, emocionais e intelectuais, que o Senhor
Deus todo poderoso não faz exceção de pessoas, raça ou cor,
mas ama a todos que ouvem, creem e atendem ao seu chamado.
Por conseguinte sabemos que o Senhor não está tão interessado
naquilo que somos intelectualmente falando, qual nosso grau
académico, ou o que materialmente possuímos, mas outrossim no
teu próprio coração, te convida a voltares para Ele (Deus).

COMENTÁRIO

DEUS TE ESTÁ A CHAMAR
Segundo nos falam as Escrituras Sagradas, através do
apóstolo João, nesta narrativa eram três irmãos, ou seja duas
irmãs e um irmão, por nome Lázaro, que tinha sido acometido por
certa enfermidade e veio a falecer. Mas, o Senhor Jesus diz no
verso 26, que todo aquele que crê n’Ele ainda que morra viverá.
Ela (Marta) respondeu, sim Senhor creio que tu és o Filho de
Deus, que havia de vir ao mundo.
De momento chamou a Maria sua irmã dizendo. O Mestre está
cá e chama-te, ela ouvindo isto se levantou logo e foi ter com Ele
(Jesus) É, isso mesmo que faz a grande diferença, ainda nos dias
de hoje, fez no passado e atualmente faz nesta última hora
Também um exemplo muito importante, é a chamada de
Abrão, conforme se lê: Ora o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua
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terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que Eu
te mostrar. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito.
(Génesis 12:1,4)
Esta narração histórica, deveria deixar também ao leitor, um
melhor encorajamento, no tocante ao obedecer ao Altíssimo,
porque eu acredito que através destas simples palavras o Senhor
irá falar ao coração do leitor, e deve estar pronto a obedecer a
Deus, e mau de nós se isso não acontecer. Porque está escrito é
melhor obedecer do que sacrificar. (1.ª Samuel 15:22)
Abrão
sabia quem lhe estava a falar, uma voz persistente e convincente,
mas também acompanhadas com grandes promessas, naquela
terra que ele iria habitar com sua esposa Sara, sobrinho Ló e
todos seus serventes. No entanto Abrão não a possuiria, mas
seus descendentes iriam conquistá-la, seria para a sua semente
como na realidade aconteceu, pelo ministério de Josué
atravessaram o Jordão e possuíram a Palestina.
Temos um outro exemplo, muito importante no livro do profeta
Isaías, conforme se lê: Diz ele que Deus o chamou estando ele
no ventre de sua mãe. (Isaías 49:1) Isto é real, o Senhor já nos
conhece desde a nossa formação no ventre materno, não se
admire, nem tampouco tome estas palavras como estranhas, mas
autênticas e reais. Temos que nos deixar convencer por duas
maneiras, o Senhor quer falar connosco.
1.º - Pela sua Palavra escrita, conforme disse Jesus. Passará
o céu e a terra, mas a minha Palavra não passará. (Mateus 24:35)
2.º - Nos convencer pelo seu Espírito Santo. Pois Ele o
Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, do juízo e da
justiça. (João 16:7-13)
Toda esta ação que nos persiste dia a dia, tem uma razão e
um objetivo, na qual é guiar as nossas vidas, nos caminhos
direitos e santos caminhos de Deus, proteger-nos de todas as
tentações do maligno e de todo o mal. Deixar a velha vida que
engloba as paixões da carne e da velha natureza, porque
tornarão numa porta do pecado entrar em nossas vidas, por
conseguinte, devemo-nos voltar para Deus, através de Jesus
Cristo nosso Salvador. Nisto vou acrescentar ainda alguns factos.
1.º - Pedir ao Senhor Jesus, que o ajude a atender à sua
chamada.
2.º - Terá a necessidade de se arrepender dos seus pecados.
66

3.º - Se isso for real e puro, o sangue de Jesus o purifica de
todo o pecado. (1.ª João 1.7 )
4.º - Seu nome será escrito no livro da vida. (Apocalipse 21:27)

PALAVRA DE DEUS
E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou
os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho
do homem? E eles disseram: Uns João Baptista, outros Elias, e
outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Ele: E vós quem
dizeis que eu Sou? E Simão Pedro, respondendo disse: Tu és o
Cristo, o Filho de Deus Vivo. (Mateus. 16:13-17)

INTRODUÇÃO
Convém ter o nosso coração firme, no respeitante à pessoa
Bendita do Senhor Jesus. Porque está escrito assim: Enganoso é
o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o
conhecerá? (Jeremias 17:9) À pessoas religiosas que cegamente
acreditam em certas tradições e aparições, que de divinas nada
tem, é pura influência maligna, com seus enganos, sobre esta
pobre humanidade, que acreditam nessas pessoas, que não são
dirigidas por Deus, nem tampouco de nada Divino existe nelas.
Essa maioria de pessoas, não tiram um pouco de tempo para ler a
Bíblia Sagrada e examinarem a sua Palavra e saberem a grande
diferença entre o seu padroeiro que o adoram, que é uma imagem
feita pelas mãos dos homens, e o mundo adora, ou o Senhor
Jesus Cristo o Salvador do mundo, que deu a vida por nós,
conforme poderá ler. (Salmo 115: 1-18)
Mas quem é Jesus, poderá saber e ser esclarecido nas Santas
Escrituras, onde se lê: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e
eternamente. (Hebreus 13:8) É para Ele (Jesus) que nós devemos
nos esforçar em ler o Livro Sagrado, porque é na Palavra de Deus
que seremos informados e libertados do engano do inimigo, do
pecado, e nos voltarmos para Deus através de seu Filho Jesus.
Porque alcançar alguém perdão dos seus pecados, e salvação da
nossa alma, somente através d’Ele poderá encontrar, a salvação
que tanto necessita, na qual muito a deve de desejar e seu nome
a partir daí, passará a estar escrito no livro da Vida. Mas,
necessário lhe é reconhecer a Jesus Cristo, como seu único e
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QUEM É JESUS PARA TI?
Vamos expor ainda o nosso melhor conhecimento que nos
tem sido dado pelo Altíssimo e Santo é seu nome Jesus Cristo
nosso Senhor e Salvador. Vamos falar sobre a pergunta de Jesus
aos seus discípulos assim: Quem dizem os homens ser o Filho do
homem? E a resposta dos discípulos em referência às pessoas
com certeza religiosas, e mundanas, porque não tinham nascido
de novo, diziam alguns que Ele seria João Baptista, outros Elias,
outros diziam Jeremias ou algum outro profeta. E Jesus dirigiu-se
aos discípulos perguntando-lhes e vós que dizeis? No meio de
uma razoável multidão, só houve um que estava firme e ciente de
quem era Jesus, na qual esse discípulo era o apóstolo Pedro.
Foi o único que respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus
vivo. Não sabemos a razão dos outros discípulos ficarem omissos
seus nomes, não teriam a certeza de que Jesus era eternamente
o Filho de Deus! Duvidariam, não teriam uma santa convicção em
seus corações, que é dada pela pessoa do Espírito Santo!
Duvidariam da obra realizada no ventre de Maria, da geração de
Jesus também pelo Espírito Santo. Tantas coisas podiam ter
acontecido, no que toca à vida espiritual dos discípulos, sobre o
facto da divindade de Jesus.
Atualmente o mundo religioso, está embaraçado com este
assunto, que poderá ser de vida ou morte. De vida para aqueles
que creem no Senhor Jesus e o confessam com seus lábios,
porque está em seus corações. De morte, porque não creem que
Ele (Jesus) é o unigénito filho de Deus, que veio ao mundo para
nos redimir do pecado e por conseguinte nos salvar. Foi esse o
seu maior propósito e de nosso Pai Celestial o ter enviado, para
ser a vítima do Altar. Foi essa a razão porque João Baptista
quando estava batizando no rio Jordão, ao ver Jesus se
aproximar, gritou e disse : Eis o cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo. (João 1:29)
Mas reconhecendo João Baptista que não se achava digno de
batizar Jesus, opunha-se e persistia em dizer que ele (João) é que
necessitava ser batizado e não Jesus. Mas, quando João
compreendeu que era para cumprir toda a justiça, logo aceitou e
batizou Jesus. E o que ocorreu nesse precioso momento é que
Deus Pai falou, com toda a autoridade, dizendo: Este é o meu
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filho amado, em quem me comprazo. (Mateus 3:17)
Que maravilha quando o homem natural, não se deixa
corromper, com os falatórios e doutrinas de demónios, que se
expandem por todo o universo contra Deus ou seja contra O
Senhor Jesus, mas rejeita toda essa influencia de procedência
maligna, e abre o seu coração para receber o Evangelho da
verdade e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador
pessoal, amém.
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UM LAR FELIZ SÓ COM JESUS
Os nossos lares estão em perigo, a família básica da
sociedade está a ser atacada por todos os lados. Deus foi quem
oficiou a primeira cerimónia de casamento no jardim do Éden. Ele
estabeleceu o lar antes de ter estabelecido a escola, o governo,
ou a igreja, mas hoje parece que forças malignas se reuniram em
nossa sociedade e estão atacando o lar. Precisamos de voltar à
Palavra de Deus e aprender de novo como se constrói e se dirige
um lar bem sucedido. Precisamos de pegar na Bíblia e descobrir o
que o oficial da primeira cerimónia nos diz sobre o casamento e
ainda tem a dizer a respeito do casamento.
Á luz das Escrituras vou apresentar 10 sugestões úteis a
respeito do seu lar, que se forem observadas com interesse muito
irão beneficiar seu matrimonio e sua família que surgiu do vosso
casamento.
1.º - Estabeleça firmemente a união (corrente)
que Deus te deixou.
O governo, as forças armadas, o comércio, os sindicatos, a
Igreja. todos têm os seus dirigentes e seus comandos, assim deve
ser o nosso lar, a Bíblia ensina que para um crente a cabeça do
lar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o chefe da casa, o hóspede
invisível em toda a atividade, incluindo na mesa, às refeições,
deve ser o ouvinte silencioso de toda a conversação. Sob a
liderança e comando de Cristo o dever do marido é guiar e
governar com amor e justiça o seu lar no temor do Senhor, por
exemplo:
A esposa, que debaixo de Deus é responsável para com o seu
marido, deve cumprir a sua função de dona de casa. As crianças
que também estão debaixo da autoridade de Deus são
responsáveis para com seus pais. Assim, no lar Cristão, a
ordenança vem do Senhor Jesus, para o marido, depois para a
mulher e depois para as crianças (filhos). Cristo e a Palavra de
Deus são o último tribunal de apelação.
Em alguns países, um casamento em cada três fracassa. Em
alguns lugares é um casamento em cada dois. Mas, onde a
família assiste aos cultos e se envolve nos trabalhos de uma
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Igreja Bíblica, regularmente, a proporção é apenas de um para
quarenta e, se a família não somente vai á Igreja, mas tem um
momento diário de vida devocional de orações em família, a
proporção de divórcio é apenas um em quatrocentos casamentos.
Isto indica que o segredo de um casamento bem sucedido e
duradouro é uma relação verdadeira com Jesus Cristo. Abra a sua
Bíblia, leia, medite e estude qual seja o seu lugar como marido,
como esposa e como filho, e qual é a sua responsabilidade como
cabeça de casal.
2.º - Obedecer ao mandamento de amor.
Jesus disse: Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis
uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós, uns
aos outros, vos ameis (João 13:34) Este amor precisa de começar
no lar, onde o amor domina, o lar se enche da presença do Reino
de Deus. Mas, quando não há amor, o lar tornasse num campo
do inimigo, que ataca o homem de Deus. Faço-lhe uma pergunta
há amor no seu lar? Você realmente ama a sua esposa? Você
realmente ama o seu marido?
Conheci um casal na Califórnia, que estava às voltas com um
processo legal para conseguir o divórcio. Eles foram a uma Igreja
Evangélica, era a primeira visita que faziam a uma igreja
evangélica deste género, em vinte anos, e o marido ali presente
ouvindo atentamente a mensagem do Evangelho, se converteu a
Cristo. Depois ele me disse, eu me apaixonei pela minha esposa
de novo e ela se apaixonou por mim. Nós esquecemos o divórcio,
hoje, somos as duas pessoas mais felizes do mundo.
Amado leitor, isto é o que Jesus pode fazer ainda pelo seu lar. Ele
pode dar-lhe um novo amor. Na carta de Paulo, se lê: Maridos,
amai as vossas esposas. (Efésios 5:25-28) Isto é uma ordem, a
palavra amor é ágape, uma palavra que serve para indicar o amor
de Deus. Deus pode dar-lhe a capacidade de amar muito além da
capacidade daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Tudo o
que está fora do amor do Deus é, num certo sentido, uma imitação
do amor. Existem e podem existir casamentos felizes e bem
sucedidos fora de Cristo, mas a profundidade e capacidade e
amplitude do amor, só pode ser bem avaliada, quando a pessoa
vem a conhecer a Jesus Cristo.
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Também na mesma carta aos Efésios diz: Vós, mulheres
sujeitai-vos aos vossos maridos. (Efésios 5:22) O que é que isto
significa? Bem, quando uma pessoa ama é muito fácil submeterse. Mas deixai-me dizer algo mais; os maridos também se
submetem às suas mulheres. Isto é coisa que não se ouve muitas
vezes, não é? Mas em Efésios 5:21 nós lemos: Submetendo-vos
uns aos outros no temor de Deus. Nós temos que nos submeter
uns aos outros com amor no temor do Senhor. Alguns maridos
pensam, eu sou a cabeça da casa: E vivem em casa feitos reis e
autoritários, eles não podem manifestar-se
assim, em
comparação com a sua vida profissional, como por exemplo como
chefe no escritório ou na fábrica, mas no entanto se manifestam
com relação às suas mulheres quando chegam a casa.
Outras pessoas estão de tal maneira cheias de si que são
incapazes de dar e de receber amor, elas não podem
corresponder ao amor, mas quando nós vamos a Jesus Cristo
temos que submeter os nossos egos a Ele. Uma vez que
tenhamos resolvido o problema do nosso ego, e que tenhamos
nos submetido a Jesus Cristo, o Senhor, os nossos egos nós os
resolvemos, porque é uma das maiores causas de tensão no lar,
que é acompanhado pelo egoísmo, mas saltará pela janela fora,
quanto nós nos submetermos verdadeiramente ao Senhor Jesus
Cristo.
Uma interrogação a nós mesmos, como devemos amar? Nós
devemos amar como Deus nos ama. Os maridos devem amar as
suas esposas e as esposas devem amar os seus maridos como
Deus nos ama. Vamos supor que Deus nos amasse somente
quando Ele nos aprova e quando nós somos bons! Mas a
Escritura diz que Deus nos amou enquanto nós estávamos no
pecado. Ele deu o Seu Filho para morrer na cruz por nós, sendo
nós ainda pecadores. (Romanos 5:8)
3.º - Nós temos que demonstrar aceitação e apreciação.
Nós temos que nos aceitar uns aos outros, como Deus nos
aceita. Muitos pais se recusam a aceitar e apreciar os seus filhos
por aquilo que eles são. É por esta razão que uma multidão de
jovens americanos fogem da casa todos os anos. Uma equipa de
investigadores da Universidade de Tale, concluíram que a maioria
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desses jovens que abandonam a casa, estão a tentar fugir de uma
situação familiar infeliz. Eles desejavam ser apreciados,
acarinhados e tratados com muito amor.
Dizem que as causas da delinquência juvenil, são lares
frustrados, pobreza, falta de recreação, saúde, racismo, mães que
trabalham fora e não dão assistência em casa a seus filhos, e
assim por diante. Os técnicos do governo, nunca mencionam a
falta de amor ou a falta de fé em Deus, entretanto estes são os
dois mais importantes fatores para que a maturação de um
adolescente seja bem sucedida.
Há quanto tempo você não manifestou a sua apreciação pelos
seus filhos em lugar de criticá-los? David orava por Salomão e
diariamente o elogiava. Nós temos que elogiar os nossos filhos
diariamente. Elogie a sua esposa, eu descobri que o elogio vai
muito mais longe do que a crítica, lembre-se que todo o indivíduo
necessita de apreciação, de apoio e de elogio.
4.º - Devemos ter respeito pela autoridade.
Jesus Cristo estava sob a autoridade de Seu Pai Ele disse
certa vez que a Sua comida era fazer a vontade daquele que O
enviou. Ele vivia para uma coisa, era cumprir a vontade do Pai. Na
igreja do Senhor há uma onda de poder e de autoridade final, é
Deus sobretudo e de todos. Todo o mundo está sujeito a alguma
espécie de autoridade, como às autoridades estatais, conforme se
lê:
Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores,
(autoridades) porque não há potestade que não venha de Deus, e
as potestades que há foram ordenadas por Deus. (Romanos 13:1)
Já descobriu qual é o ego ou (autoridade) na sua vida? São os
seus apetites carnais? É o seu egoísmo? São as suas ambições?
Ou você apresenta tudo diante de Deus e diz, Senhor, tu serás a
minha autoridade? Porque quando você está debaixo
da
autoridade de Deus, está em condições de assumir autoridade e
poder, que lhe concede.
5.º - É importante que haja treinamento e disciplina no lar.
O crime em alguns países está fora de controle, os raptos, os
roubos e os assassinos, na cidade de Nova Iorque, dizem os
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entendidos, que são cento e cinquenta vezes mais frequentes do
que em Tóquio que tem três milhões e meio mais de habitantes.
Um técnico em assuntos criminais do Japão, indagado a respeito
dessa diferença, respondeu: É porque vocês estão a deixar os
seus lares se arrebentarem. Em muitos países do Ocidente nós
perdemos o nosso espírito de união e poder, ou seja a nossa
disciplina na vida nacional. Em muitas escolas os professoras têm
medo de ir para as suas casas, por causa dos perigos que certa
juventude pode causar. Vamos ler no livro de Provérbios o
seguinte: Instruí ao menino no caminho em que deve andar, e até
quando envelhecer não se desviará dele. (Provérbios 22:6) Não
no caminho em que ele quer andar ou deseje andar, mas no
caminho em que ele ou ela, deve andar. Se nossos filhos forem
ensinados na Palavra de Deus e no temor do Senhor, com certeza
que será no seu futuro um filho com elevado nível moral entre a
sociedade em que tenha de conviver ou seja na escola, no
trabalho e na vida social, um bom cidadão, útil na sociedade em
que se integra.
6.º - Gostem um do outro e gostem de viver.
Quando os filhos
veem alegria no seu lar, nos seus
progenitores, e com fé em Cristo, eles ficarão atraídos uns pelos
outros, ou seja pelo ambiente do lar. Mas, quando eles veem que
seus progenitores ficam irritados, por exemplo, quando vão a um
jogo de futebol ou quando assistem à televisão, ao mesmo tempo
não dão importância às coisas espirituais, logo vão ficar com a
ideia de que não há fé em Jesus Cristo, não significa boa
harmonia para eles. Por conseguinte a atitude deve de mudar no
lar e corrigir o que está fora da vontade de Deus. A minha mãe
dizia que a melhor maneira de fazer uma criança comer, o que
está na mesa, é ver que os seus pais estão a gostar da comida.
As nossas crianças não serão atraídas a Cristo, se nós damos a
impressão de que a religião é coisa enjoativa.
7.º - Não cometer adultério ou fornicação.
Deus colocou para sempre uma cerca em torno do casamento
e disse. Até aqui e não além. Qualquer que quebra os laços do
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casamento em pensamento, palavras, ou ações, peca contra
Deus e contra o seu companheiro. (Lucas 16:18)
Por conseguinte Deus concede uma oportunidade a todo
aquele que está envolvido em tais práticas, para tomar uma forte
decisão e se arrepender desse pecado e confessá-lo a Deus.
Porque Deus é Santo e demanda do seu povo que seja santo
também. Será esta decisão difícil, pelo braço humano é, mas para
Deus tudo é possível. Sobre isto está escrito: Segui a paz com
todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
(Hebreus 12:14)
8.º - Deve de ter uma família que trabalhe.
Um dos inimigos do lar, é a falta de trabalho sério. Nós
precisamos de lares onde as tarefas são distribuídas e entregues
às crianças também. Os psicólogos estão a dizer que as crianças,
para funcionarem normalmente, precisam de trabalhar, ou seja ter
uma ocupação ou atividade, nas suas horas livres.
Por conseguinte é de suma importância que os pais estejam
em boa relação um com o outro, bom entendimento e uma
atividade com boa aparência, bons costumes e um ambiente o
mais exemplar possível. Com suas vidas profissionais repletas de
bons exemplos, cumprindo sua atividade o mais honestamente
possível, motivado a viver honestamente pelo fruto de suas mãos.
Os filhos se bom dando conta dos pais que na realidade têm.
9.º - Orem juntos e leiam a Bíblia juntos.
Todos os dias nós fazemos o culto familiar em nossa casa
logo depois do café da manhã. Não importa que haja alguém a
nos visitar, o visitante tem a oportunidade de participar também
do culto. Nós o fazemos breve, mas de um modo persistente.
Nunca algum dos nossos filhos veio até nós para dizer nós não
queremos o culto hoje. Se você tem um culto familiar agradável na
sua casa com a família que Deus lhe deu, vai ficar admirado com
o que esse culto pode fazer por sua família.
10º Cada membro da família (crente), deve preocupar-se
com os outros, a fim de que todos sejam salvos.
75

Um velho hino OLAIA: O círculo vai ser quebrado. Faça essa
pergunta a respeito da sua própria família. Todos os seus filhos
estão dentro do Reino de Deus? Todos eles conhecem a Cristo?
Não estou exagerando, porque a promessa de salvação é para
sua casa. Temos um exemplo no livro dos Atos. O carcereiro de
Filipos perguntou a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo.
Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a
tua casas. (Atos 16:30-31) Lemos que o carcereiro se alegrou
crendo em Deus com toda a sua casa. (V.34)
Que dizer a respeito de sua casa? Que dizer a respeito de si
mesmo como pai, como mãe, como filho? Você conhece a Jesus
Cristo como seu Senhor e Salvador? Se não conhecer pode vir a
conhece-lo agora. Arrependa-se dos seus pecados e entregue
hoje mesmo a sua vida a Ele.
Se desejar saber mais acerca de Deus e do seu plano de
salvação, estamos prontos para lhe esclarecer-mos e mostrar-lhe
o que Deus tem preparado para si. Neste livro encontrará o nosso
endereço postal, número de telefone, como também o nosso email.
(M.V.M.)
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MEU TESTEMUNHO E
CONVERSÃO AO CRISTIANISMO
Primeiro sonho: Um dia, que me não recordo, tive um sonho.
Uma voz me dizia assim: Manuel, Manuel, por que não vais à
igreja? De manhã acordei com o sonho na mente e pensei: este
sonho é verdadeiro, de facto eu não vou a nenhuma igreja.
Segundo sonho: muitos meses depois eu tive um outro sonho.
Sonhei que estava dentro dum templo, eu e minha família
assentados, olhando para fora das portas, vi que o mundo se
estava a acabar e dos céus caía fogo, nesse momento apareceume um homem de roupas compridas, ao ver esse homem eu me
arrepiei e olhei para o lado esquerdo e vi a minha Bíblia numa
mesa e pus-lhe as mãos em cima. Então aquele homem se dirigiu
para mim e me disse, tu te salvarás, porque acreditas no meu
Livro, mas esses se perderam. Esse homem saiu pela porta fora a
subir para o Céu, e eu o reconheci que era o Senhor Jesus.
Tudo isto aconteceu antes de me converter. Resolvi contar o
sonho a um meu colega de trabalho que era crente, chamado
Baby. Ele me disse: tu tivestes foi uma revelação verdadeira,
Deus vai-te salvar, eu respondi ao Baby, como pude eu sonhar
com tal coisa! Deus não me ia falar a mim, ele repetiu-me, algo de
bom se vai passar em tua vida. Eu pensava, eu sou pecador, um
ímpio e o Senhor Deus não me perdoa, como enganado eu estava
e o mundo está ao pensar e viver assim.
A partir daí procurei uma igreja, que penso que comecei a ir
no ano de 1972, não estou bem certo das datas exatas, à igreja
católica chamada Santa Ana, localizada em Brentwood, N.Y.

O MEU GRANDE DESPERTAMENTO
Seguindo na igreja católica romana, chamada de Santa Ana,
em Brentwood, Nova Iorque. No primeiro domingo em que tive a
possibilidade de assistir à missa, porque já possuía o meu carro e,
por conseguinte, nesse dito dia, me dirigi à citada igreja para
assistir à missa dominical. Entramos e logo na entrada estava
uma mesinha com vários panfletos, e apenas um último boletim,
com o conteúdo correspondente à dita missa, eu o agarrei,
procurei um lugar para sentar-me e seguia através do boletim o
77

desenrolar da missa, que na altura era dirigida por um padre de
Espanha.
Mas, em certo momento, começaram a ler uma passagem
bíblica, na qual eu, bem atento, acompanhava e foi nesse
momento dessa leitura que algo aconteceu em minha vida, pela
primeira vez, cada palavra que eu também lia, à medida que eu
acompanhava atentamente a Sagrada leitura, algo de
sobrenatural invadiu o meu ser, uma grande alegria descia sobre
o meu corpo, queimando tudo que existia e era negativo em mim,
que o mundo e Satanás me incutia, desde a minha vida de
meninice, que a Bíblia põe um homem maluco, não é para nós
lermos e que só os padres a podem ler. Esta é a grande mentira
do inimigo ao mundo, que muitos apenas vivem religiosamente.
Foi a partir daquele momento de minha vida, que o Senhor
Deus todo Poderoso, através do seu Espírito Santo, criou em mim
um desejo tão profundo em minha alma, que todo o meu ser foi
inundado. Foi como um rio de águas vivas, correndo em todo o
meu ser, um desejo enorme nasceu em mim, para poder conhecer
melhor o Livro Sagrado, que eu tanto detestei por largos anos.
Mas ainda te faço esta pergunta: A tua vida é comparável à minha
anterior? Quando te decides a aceitar a Jesus? E seguir este
caminho? Será que te é tão desconhecido e indiferente? Mas o
Senhor Jesus veio ao meu encontro, dissipou esse grave erro que
existia em minha vida e infelizmente existe na vida da
humanidade, sem Deus, sem salvação, sem a leitura da Palavra
de Deus e, em consequência, vive sem o Salvador do mundo,
sem seguir a Cristo. Para lavares os teus pecados no Sangue de
Jesus, que verteu naquela cruz, no Calvário, porque possuir uma
religião apenas, não salva ninguém.
No ano de 1976 mandei comprar duas bíblias em português,
uma para mim e a outra para a casa de meus pais, que residiam
em S. Pedro da Torre, concelho de Valença, Portugal. Ao receber
a minha Bíblia, vinda de Portugal, que tinha sido comprada
através da igreja católica, pedi
a Deus que me desse
entendimento e sabedoria para a entender e compreender, em
virtude de a Bíblia ser a Palavra que saiu da boca de Deus.
Me chamou à atenção a leitura no livro de Êxodo capitulo
20:1-5, onde o Senhor nosso Deus ordena, determinando para
não fazerem imagens de qualquer tipo, do que há nos céus e não
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se curvar a elas nem as servir. Depois de ler e observar estas
Escrituras, minha alma ficou suspensa e ao mesmo tempo
dividida, porque considerei como a ira do Senhor Deus está triste
com este mundo tão desviado de Deus e de não seguir a verdade.
A partir daí resolvi escrever num livro os acontecimentos da minha
vida e guardá-los para minha lembrança do que estava a ocorrer
em mim.
Em virtude da mudança espiritual que já existia em mim,
ficando já um pouco separado da religião tradicional, embora que
ia ouvir a missa, determinei não mais me ajoelhar perante
qualquer imagem fosse qual fosse, nem as servir, nem as adorar,
nem tampouco colocar qualquer oferta em suas determinadas
caixas que cada uma possuía.
A partir desses preciosos momentos em minha vida e de
novas experiências, tudo de novo estava a surgir, já havia uma
grande mudança em mim, eu tive que tomar uma decisão a sério.
A primeira coisa que fiz foi orar a Deus e pedir-lhe orientação para
a minha futura vida, e assim foi. Tomei uma decisão de ir visitar e
conhecer uma igreja evangélica.

TESTEMUNHO AO ACEITAR A CRISTO
Pela primeira vez, em 5 de Junho de 1977, fui á igreja
Evangélica Pentecostal de Deus Vivo, localizada em Brentwood,
Nova Iorque. Acompanhado pelo meu cunhado José Ribeiro,
assisti ao culto, gostei muito dos cânticos e das orações. Depois
oraram pelas novas pessoas presentes que aceitavam a Jesus,
como seu Salvador pessoal, quem quisesse que levantasse a
mão. Apareceram algumas pessoas mas eu não senti nada, de
momento veio uma voz á minha mente e disse-me: Foge desta
igreja, que não é tua. Nesse precioso momento eu orei a Deus
assim: Senhor se é que aqui me vais tocar, não me deixes fugir
daqui, porque sei que me perderei. A partir desse momento,
prestes ao final do culto, um irmão da igreja chamado Rocha,
disse-me se eu queria falar uma palavra, eu disse com muito
custo debaixo de certa opressão maligna, orai por mim, para que
Deus me conceda voz para falar. Todos oraram, e aquela
opressão deixou-me instantaneamente, eu fui ao púlpito e disse
que sou pecador e queria receber a Jesus, como meu Salvador
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pessoal. Fiz a oração de fé aceitando ao Senhor, e com lágrimas
nos olhos eu perguntei-lhes, aos Pastores, se estava batizado em
nome de Jesus, eles responderam-me assim: não estás batizado
segundo as Escrituras, então eu disse, quero ser batizado logo
que seja possível.
Depois de frequentar as classes para o batismo e estar bem
certo do que ia fazer, em 17 de Julho de 1977, fui batizado por um
servo do Deus Altíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, amém.

CONVITE À SALVAÇÃO
Amado leitor. Afirmo determinando que só em Jesus Cristo,
encontra salvação, foi o único que deu o Seu precioso sangue na
cruz do Calvário por todos nós. Amado leitor não se desvie nem
para a esquerda nem para a direita, quando algum servo do Deus
Altíssimo, for ter ou se encontrar consigo, para lhe ministrar a
santa Palavra de Deus, aceite de bom grado a mensagem do
Evangelho que da parte de Deus lhe é transmitida. Ame de todo o
seu coração o Senhor Jesus Cristo, o único filho de Deus, e
lembre-se que Ele estará consigo todos os dias da vida.

ÚLTIMOS CONSELHOS
1.º procure obter um Novo Testamento ou uma Bíblia e leia-a
o mais amiudadas vezes possível, lembre-se que é da nossa
responsabilidade a sua leitura, se possível diariamente.
2.º Procure uma igreja Evangélica perto de sua área onde
vive, de preferência de doutrina Pentecostal.
3.º Entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele cuidará se si.
Que Deus continuamente o guarde e abençoe, são os meus
votos.
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)
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HISTÓRIA

A FAMÍLIA VENADE MARTINS NA AMÉRICA
Nos primórdios anos de 1957 e 1958, na força da minha
juventude, na idade à volta de (19) dezanove anos, estava eu
atravessando um período bastante desconcertador, um pouco na
vida física, na saúde e também na procura de um futuro melhor,
na esperança de talvez encontrar uma saída abonatória que me
garantisse melhores condições de vida. Procurava, procurava e
ninguém abria as portas, tudo estava fechado, tudo me era
negado, tudo me era dito que não havia qualquer hipótese de
poder encontrar um lugar de trabalho, instável, económico para
um futuro promissor e com garantias.
No entanto aproximava-se o ano 1959, onde eu teria que me
apresentar para as inspeções militares na possibilidade de me
livrar delas e assim tive a ideia de consultar e me aconselhar com
o famoso doutor em Medicina, chamado Brás Regueiro, diretor do
Sanatório de Paredes de Coura, natural da Régua, Douro. Na
época, considerado um dos melhores especialistas do Alto Minho.
Além dos seus talentosos conhecimentos na medicina de então,
que certas enfermidades abrasavam muita juventude e a destruía.
O Dr. Brás Regueiro, com os seus dotes afáveis e de ternura,
sempre tinha uma palavra de esperança e consolo para corações
desesperados ou desiludidos na vida. No entanto, chegou a hora
da consulta e a pergunta do Dr. Regueiro foi, para o que vens
hoje? Senhor Doutor vinha ouvir a sua opinião e saber se sim ou
não me livrarei do serviço militar, da tropa. A resposta logo surgiu
daquele talentoso e incomparável Doutor: Rapaz, não serás livre
da tropa porque o teu estado de saúde foi curado, embora possas
queixar-te e baixares ao hospital militar do Porto, mas de nada te
poderá valer ou livrar. Quero-vos dizer que a resposta foi tal e qual
conforme ele me disse: fui apurado para todo o serviço militar.
Assentei praça em Viana do Castelo em 1959. Tirei a Escola de
Cabos, e a especialidade no quartel de Infantaria N.º 6, no Porto,
passei à disponibilidade em 1960.
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PARTIDA PARA A ÁFRICA
Com a instabilidade e revoltas em África, em 1961 fui
chamado e mobilizado para África (Guiné Bissau). Logo que
desembarcamos em Bissau estivemos aproximadamente uma
semana, pelo motivo do aquartelamento em Bula, não estarem
todavia terminadas as obras. Uma vez completadas as obras no
Quartel lá seguimos o nosso percurso, porque Bula ficava um
pouco distante da capital e finalmente chegamos.
Fomos nós os fundadores do novo Quartel Militar 239. Quando
lá chegamos nada havia a não ser as casernas ou sejam
dormitórios. Tudo foi feito por nós, incluindo a vedação e as
proteções de defesa que como disse nada existia.
Depois de algum tempo já estabelecidos chegou a hora de um
dos capitães por nome Teixeira, de organizar a ação psicossocial,
na qual incluía o Ensino Primário (completo) e também o Liceu.
Sobre minha atividade e de passar por algumas especialidades fui
convidado a preencher um lugar nas escolas primárias, sob a
direção do capitão Teixeira, que estavam vinculadas ao
departamento da ação psicossocial, que o quartel Militar se
envolvia. Como anteriormente disse, eu fui convidado a ensinar
como professor à 2.ª e a 3.ª classes primárias. Conforme no final
deste livro mostrarei.
Foi para mim, sem dúvida, uma nova experiência me envolver
com esse povo de África pela primeira vez em minha vida. Trateios com muito amor e paciência uma vez que eles de português,
quase ou nada sabiam, e havia uma grande dificuldade em nos
compreendermos, porque falavam o crioulo e outras línguas, mas
eu sempre com muita calma procurava me comunicar e fazer
entender com eles.
Foi um tempo que marcou a minha vida ao envolver com um
povo muito carente, e que muitas vezes era desrespeitado, sobre
esses factos eu tive vários aborrecimentos não somente com
meus colegas, mas com certo subalterno militar, porque
estávamos lá para manter a ordem e impor respeito, mas a mente
desses senhores era só votar a perder (?), cumpri dois anos de
serviço Militar até 1963, no qual regressei ao Continente. No
mesmo ano de 1963 emigrei com destino à França (Córsega)
ainda no estado de solteiro, mas muito enamorado de uma jovem
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que Deus pôs em meu caminho, vindo a contrair casamento em
1965, em Valença, Portugal.
Tornei a voltar para França, só que desta vez foi para os lados
de Paris e já casado e acompanhado pela minha jovem esposa,
na qual fomos trabalhar juntos até aproximadamente ao ano de
1969.
RUMO À AMÉRICA
Quando nos encontrava-mos em Paris, tivemos o convite do
meu cunhado José Ribeiro, para irmos para a América do Norte,
na qual ambos aceitámos. Depois de tratarmos de todos os
documentos necessários, passaportes, bilhetes e os respetivos
vistos, chegou o momento de embarcar-mos e a 23 de Novembro
de 1969 partimos do aeroporto de Orly (França) com destino ao
aeroporto Jonh Kennethy, em Nova Iorque. E assim foi a nossa
rotina e destino nesta grande Nação, das Américas!
Comecei a trabalhar na grande e espetacular fábrica de
doces, (enorme pastelaria, de tamanho sem igual) chamada
Entenmann´s Bakery, aqui em Bay Shore, New york
Simultaneamente matriculei-me nas aulas de inglês e consegui
tirar o curso equivalente de High School (GED) em Brentwood,
New York
MINHA CONVERSÃO AO CRISTIANISMO
Aproximadamente em meados do ano 1972 Deus falou
comigo em sonhos, assim: Manuel, Manuel porque não vais à
Igreja? Na realidade foram palavras verdadeiras, eu não
frequentava a igreja tradicional mas a partir desse milagroso
momento procurei a dita igreja e seus horários mais convenientes.
Chegou o momento e o dia exato e resolvemos assistir à tal
missa, em espanhol. À entrada estava uma pequena mesa, logo
no hall, que servia de recipiente para várias literaturas, incluindo
os boletins das missas. Mas olhando para a mesa na qual me
surpreendeu porque apenas havia uma única, a qual agarrei,
entrei, tomámos o nosso lugar e seguíamos paulatinamente o
desenrolar do serviço.
Chegamos ao momento da leitura da Palavra de Deus, foi
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nesse precioso instante que eu senti uma alegria descer sobre
mim, inundando todo o meu ser, nunca tal coisa tinha acontecido
em minha vida! Saí daquele lugar com um gozo e sede de
conhecer mais das coisas de Deus, ao chegar a casa perguntei ao
meu cunhado José Ribeiro se me emprestava uma Bíblia, até
chegar uma de Portugal que eu iria receber através dos meus
pais. Enquanto que ansiosamente esperava a Bíblia de Portugal,
eu deleitava-me a ler a que me foi emprestada.
Comecei no primeiro livro chamado Génesis e assim fui lendo
a cada dia um pouco, segundo o tempo que tinha disponível, mas
nada mudava o meu entendimento. Mas quando cheguei fazendo
a leitura até ao 2.º livro chamado Êxodo, no capítulo 20, verso 4
em diante, foi aí que o Altíssimo e Poderoso nosso Deus mexeu
com as minhas entranhas (alma e espírito) no que é respeitante a
adoração de imagens e sua confissão. Foi a partir desse
momento, até ao dia de hoje, que nunca mais me ajoelhei, nem
adorei qualquer imagem, que finalmente são feitas pelas mãos do
homem.
Passando um certo e razoável tempo resolvi visitar uma igreja
Evangélica, para ver melhor como eles serviam a Deus. Num
determinado domingo de Junho de 1977 lá fui visitar pela primeira
vez em minha vida a igreja Evangélica Pentecostal de Deus Vivo.
Assistindo com todo o cuidado a tudo que se ia realizando, em
certo momentos senti algo que se apoderava de minha vida. Foi
feito o convite à aceitação de Jesus como seu Salvador pessoal.
Eu logo levantei a mão e fui instantaneamente mudado pela
presença de Deus, de uma tal maneira que eu perguntei se estava
sim ou não batizado. Eles responderam que segundo as
Escrituras Sagradas não estou batizado, necessitava entrar nas
águas e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Levou aproximadamente um mês a frequentar as classes
do batismo na igreja, a cada domingo, na parte matinal, lá estava
para aprender as autenticas doutrinas da Palavra de Deus, o que
é respeitante e necessário a um servo crente saber.
O meu pastor local de então chamado Luís Rodrigues, sempre
que me via nas classes ficava impressionado e sempre alguma
coisa me questionava da minha nova carreira. Um novo caminho
se me foi dado pelo Senhor Jesus. Ninguém de nós que viva nas
suas próprias ideias, e afastado do Altíssimo, poderá alcançar
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esse novo caminho, porque ele é apertado e a porta é estreita
para passar nela. (Mateus 7:13)
Aproximou-se o momento do dia dos batismos nas águas,
estava ansioso por esse evento acontecer em minha vida e esse
determinado dia sempre chegou, apresentei-me todo vestido de
branco, com calças e camisa. As calças ainda as tenho guardadas
para recordação e até mostrar aos novos candidatos das classes
do batismo. Foram momentos de grande alegria e regozijo em
minha vida, que jamais esquecerei! Passei a tomar a ceia do
Senhor juntamente com os irmãos na fé, que com tanta
simplicidade se vivia.
Certo dia tive um sonho, melhor dito uma revelação, no início
do nosso ministério, na qual o Espírito Santo me mostrou o
desenrolar dos acontecimentos na Igreja e o nosso futuro
ministério iria ter o seu início e eu pus uma marca perante Deus e
assim, tal e qual aconteceu. Foi a resposta ao meu pedido, e
assim se cumpriu.

85

FUNDAÇÃO DA IGREJA
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
No ano de 1979, nós acompanhados com os irmãos que
tinham feito votos de fazer parte da fundação da Igreja Evangélica
em Português fomo-nos encontrar com o Ministério da Igreja
Evangélica Pentecostal de Deus Vivo, apresentando os nossos
planos e recebendo a respetiva autorização para iniciarmos o
nosso Ministério e começarmos a realizar os nossos cultos aos
domingos às 15 horas, no atual largo da antiga estação dos
caminhos de ferro em Brentwood, N.Y. Colocaram-me como
obreiro responsável pela obra do Senhor, pregando o Evangelho e
fortificando as colunas da nova Igreja que acabava de nascer
debaixo de certa opressão do maligno. Mas, graças ao nosso
Misericordioso e Altíssimo Deus fomos vencendo.
No ano 1982 tivemos um encontro com a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Emanuel, de New Jersey e depois da nossa
filiação de amizade com eles, aconteceu a nossa consagração ao
ministério de Presbítero (Ancião) pela Igreja Evangélica,
Assembleia de Deus Emanuel, localizada em Harrison, New
Jersey, pelo Pastor Alves, na qual me credenciaram com o
certificado ao serviço do Senhor de Presbítero (ancião). No
prosseguimento do meu ministério o Pastor Alves me apresentou
ao Distrito das Igrejas Assembleias de Deus (USA) com sede em
Siracuse, N.Y. Tive que tirar um curso de teologia, para pastores,
e só depois é que fui oficialmente consagrado e reconhecido
como Pastor oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Emanuel, com a sua sede em Brentwood, New York

O NOSSO MINISTÉRIO EXPANDIU
FARMINGVILLE: Fica a 20 milhas de distância da igreja da
nossa Sede, em Brentwood. Podem usar a autoestrada
expressway 495 exit 62 que se destina a Stony Brook. Fica
mesmo enfrente ao Suffolk College. É uma vila aonde há uma
comunidade com um número de pessoas, nossos compatriotas
vivendo. Em Setembro de 1989 demos início aos cultos em 540
College Road, Farmingville, arrendamos um prédio por tempo
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parcial, e temos os nossos serviços públicos todas as quartasfeiras ás 19:30 (horas) .
Os cultos das damas, serão na última sexta-feira de cada mês,
às 17h30, no mesmo local (para mais informações, telefonar).
MINEOLA: Fica aproximadamente a 26 milhas de distância da
igreja de Brentwood. Pode usar o expressway 495 exit 40 west
(route Jericho 25 até willis ave. Mineola. Em Fevereiro do ano
1992, alugamos um prédio em Willis Ave., Mineola, propriedade
por arrendamento da família Kristina Vigário, para abrirmos uma
Nova Casa de Oração, assim se chama biblicamente, na qual
funciona até aos dias de hoje, com uma certa dificuldade, mas por
tudo, damos graças ao nosso Excelso Deus. Os serviços públicos
são: 2.º Sábado de cada mês, às 19,00 horas (para mais
informações, telefonar).
Por favor telefone para futuras alterações nos dias e horários

EVANGELISMO NOS JORNAIS COMUNITÁRIOS:
Começamos no ano de (?) a pôr comentários nos jornais dos
Estados Unidos: Jornal O Luso Americano e no jornal 24 Horas.
Presentemente, em Portugal no: Jornal O Valenciano, e no Jornal
Cerveira Nova, e no Jornal O Vianense. Todos estes jornais
recebem de nós uma contrapartida, como pagamento. Mas
mesmo assim estamos muito gratos a Deus por estas portas se
abrirem à pregação do Evangelho, para salvação de todo aquele
que crê.

MOÇAMBIQUE, ÁFRICA:
Estando o jovem irmão da fé, Sérgio António, na ilha de Cuba,
como estudante, precisamente participava-nos com um programa
numa Estação de rádio de onda curta, através do ex-Padre
Manuel Vargas Pereira que cobria várias partes do Globo através
dessa oportunidade o jovem de então citado anteriormente teve
contacto connosco por escrito, ouvindo em Cuba os nossos
programas. Depois de terminar o curso regressou a Moçambique
e deram início, em Nampula a um lugar de pregação do
Evangelho. Como a obra se firmou, entrou em contacto connosco
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para apoiarmos e oficializar o seu Ministério, certificá-lo com o
mesmo nome e título igual ao nosso. Também nas doutrinas
características com procedência iguais ao nosso Ministério, aqui
nos Estados Unidos da América. O trabalho da Obra do Senhor,
se tem fortificado e crescido e vários locais de culto têm sido
abertos. Está de facto num constante crescimento. Glória ao
Nome de Jesus!
Também já por duas vezes enviamos Missionários. O chefe do
grupo tem sempre sido o co-pastor, António Coelho, confirmando
esse trabalho, vemos ao vivo as suas necessidades, na qual são
muitas e sobretudo estabelecendo as Igrejas na sã doutrina de um
Cristianismo puro e sem misturas nem corrupção.
Estamos em constante ajuda financeira, comprámos para eles
uma carrinha Toyota para transportar os irmãos, uma motorizada,
para os obreiros irem pregar a várias igrejas. Temos comprado
vários terrenos para construir igrejas locais e temos ajudado na
obra deles. Todos os anos ajudamos com várias ofertas para os
menus dos dias de festa. Enviamos literaturas e Bíblias. Também
material para as escolas dominicais. Por tudo isto damos graças a
Deus por podermos ser úteis para com esses irmãos em terras de
Moçambique, África.
Tinha sido falado pelo co-pastor Tony Coelho, para mais um
grupo de missionários ir visitar a Igreja em Moçambique, com data
a combinar. Eles desejam conhecer-nos pessoalmente, a mim e
minha esposa. Eu estou pronto a obedecer à vontade do Senhor,
foi para isso que Ele me salvou e alistou para trabalhar na Sua
vinha. Faço-o com grande alegria e regozijo, sempre que uma
oportunidade se me oferece, tanto no púlpito como fora dele.
Cumpriu-se em agosto de 2016, chegou a nossa vez de
visitarmos Moçambique. Foi o Pastor Manuel e esposa Fernanda
Martins, Tony Coelho e Andreia Silva. Nos receberam na maior
alegria, tanto no aeroporto como nas igrejas; foram momentos de
grande festa que não mais vamos esquecer.
Para todos que estão a ler este meu simples relato, que seja
de grande edificação para vossas vidas. E também desejo que o
Senhor Deus todo poderoso vos abençoe todos os dias de vossas
vidas conforme se lê: O Senhor te guardará de todo o mal; Ele
guardará a tua alma; O Senhor guardará a tua entrada e a tua
saída, desde agora e para sempre (Salmo 121:7-8).
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Esta é a Palavra de Deus para ti e tua casa, somente o que
precisas fazer é crer de todo o coração nas palavras do Altíssimo
e maravilhoso é o seu nome. Ele quer-te abençoar como nunca
ocorreu em tua vida, conforme se lê: E o Senhor te porá por
cabeça e não por cauda; e só estarás em cima e não debaixo,
quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus.
(Deuteronómio 28:13).
Amigo leitor, ou irmão na fé, são estes os meus desejos, e
também do Senhor Jesus.
Um grande abraço te envio do fundo do meu coração.
Manuel Venade Martins (Pastor)
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PERDOAR PARA SER PERDFOADO!
S. Marcos 11:25-26:

E, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa
contra alguém, para que vosso pai, que está nos céus, vos perdoe
as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso
pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas.

COMENTÁRIO
Este texto bíblico que acabamos de ler é mais claro que o mais
puro cristal! No entanto, quando lemos a palavra, parece que
muitas vezes o inimigo nos cega o entendimento para que a
mesma não produza em nós o fruto que o Espírito deseja. Assim,
o que o aconselho é voltar atrás e a ler de novo o texto bíblico.
Já pode entender que estou falando de perdoar, uma das tarefas
mais difíceis que enfrentamos. Muitos de vós, por certo, já estais
dizendo: dou-te tudo Senhor, os meus dízimos, ofertas, vou ao
Culto quantas vezes por semana desejares, mas não me peças
para perdoar aquela pessoa. Bem, o texto é bem claro, “se não
perdoardes também vosso pai não perdoará as vossas ofensas”,
isso quer dizer que cada vez que você for à presença de Deus,
para alcançar perdão, o mesmo lhe será rejeitado! Não queria ser
tão dramático, mas a palavra não nos dá outra flexibilidade.
Falta de perdão trás depressão, porque o Espírito de Deus, que
em nós habita, não pode viver num coração que está em pecado.
Ao longo dos meus anos, como líder, tenho conhecido crentes
que sempre vivem insatisfeitos, com uma cara às seis da tarde, e
têm muita dificuldade em se socializar com os seus irmãos na fé.
Concluo que quase sempre o sintoma de tais crentes é falta de
perdão. Não estou dizendo que estão ofendidos com alguém da
igreja, às vezes é uma falta de perdão que já vem de trás, de uma
pessoa de família, de um vizinho, quem sabe? São os tais que
vivem vencidos por Satanás, como diz Paulo em 2.ª Cor. 2:10. Por
que vencidos? Porque quem não perdoa vive em pecado e o
pecado gera a morte fazendo assim Satanás vencedor sobre nós.
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Por que não seguirmos o conselho de Paulo em Efésios 5:32:
“Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos
perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou
em Cristo”. Este versículo, aplicado às nossas vidas, traz vitória
sobre Satanás! Perdoe meu amado, mas perdoe de coração!
Muitos me têm dito: eu perdoo Pastor, mas o meu relacionamento
com aquela pessoa não será o mesmo. Noutras palavras: estão
dizendo eu perdoo porque sou obrigado por Deus a perdoar ou
porque a Bíblia diz que devo perdoar. Deixe-me dizer-lhe meu
amado que esse tipo de perdão não traz cura nem restauração,
como o perdão do calvário, em que diz que ele nos perdoa, e
totalmente se esquece dos nossos pecados.
Se Deus nos perdoasse como nós perdoamos, por certo que nós
seriamos os mais miseráveis, pois cada vez que nos
aproximássemos dele, ele nos diria: Eu perdoei-te tudo, mas
sabes o nosso relacionamento não pode ser o mesmo, não te vou
dar a mesma confiança, assim que, a partir de hoje, tu lá e eu cá.
Assim vivem muitos, por isso já não sentem a alegria do espírito, e
o seu coração rói de dor, ressentimento, desconfiança e raiz de
amargura, que não só perturba a eles mas que acaba por
contaminar a muitos. Meu amado irmão, se você tem vivido este
quadro, agora é tempo de voltar atrás e pedir forças ao Espírito de
Deus, para vencer este monstro na sua vida e começar uma nova
carreira que envolve perdoar setenta vezes sete, como Jesus
requeria de Pedro. Perdoe genuinamente e dê ao ofensor uma
segunda oportunidade.
Restabeleça esse relacionamento quebrado sem exigir nada de
volta, ofereça um perdão incondicional baseado no amor do
calvário! É o único perdão aceitável pelo Senhor! Faça isso e verá
a paz de Deus voltar ao seu coração! Será o maior sacrifício que
você jamais poderá oferecer a Deus! Ao perdoar você encontrará
perdão para os seus pecados e uma nova alegria que vem de
Deus, como você já não sente há muito!
Tony Coelho
Co-Pastor
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É Hora
Nova criatura sou
Em Jesus o Salvador
Que deste mundo me tomou
Somente com seu amor
Mundo perdido ingrato
Para com seu criador
Mundo escuro insensato
Que se esqueceu da sua dor
É hora
Hora de acordar e voltar
Teus olhos para Jesus
E mais uma vez relembrar
Foi por ti
Por ti ele morreu na cruz
Tu que vives neste mundo
E pensas que tudo tens
Lembra-te que te falta a luz
E que sem ela os homens
Nada possuem nada tem
Mas com Jesus tudo é possível
Possível de tudo ter
Com ele tens alegria
Não andas na solidão
Tens paz em tua vida
E amor no coração
Ele será tua guarida
Teu Refugio e direção
Somente acorda e vê
Que Jesus te está chamando
E que as bênçãos do Senhor
Por ti estão esperando.
Vasco Neves
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Primeiros batismos realizados em Bay Shore, New York, aos 26 de maio de
1987. Na foto o pastor Gustavo, já com o Senhor. Eu, Manuel Venade Martins,
sou o que estou na foto, do lado direito. Belos tempos.

7 Irmãos batizados em Bay Shore, New York, pelo co-Pastor Tony Coelho,
ladeado à sua esquerda pelo filho Anthony Coelho, que também foi batizado
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Foi maravilhoso termos assistido à festa dos idosos (seniores), que se realizou na
igreja da Urgeira, Valença. Todas as congregações, pertencentes ao grupo de
Monção, estiveram presentes. Nesta foto, se nos querem identificar, nós estamos
no lado superior esquerdo. Com um abraço para todos Manuel Venade e
Fernanda Martins.

Igreja de Farmingville - Grupo de irmãos que assistiram à festa da Páscoa 2016
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Bodas de ouro do casal Martins (ano de 2015)
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Bodas de ouro do casal Martins acompanhado da família (ano 2015)

Bodas de ouro do casal Martins acompanhado da família (ano 2015)
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Casal Martins e co-Pastor Tony Coelho com a esposa

Oração em círculo, vista da parte do coral, derradeira interceção do ano de 2013
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Culto da Páscoa 2016

Dia de Páscoa em Farmingville
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Casal Martins e José Maria Costa (familiar)

Pastor Martins e esposa
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Convívio de irmãos depois do jantar das missões

Conjunto Musical dos jovens da Igreja Assembleia de Deus Emanuel, em
Brentwood, N.Y., em passagem de ano
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Manuel e Fernanda Martins na Torre Eifel, Paris, França. Foto tirada no
período de 1963 a 1969 em que o casal residiu em Paris.
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Igreja de Farmingville, N. Y,

Fábrica de doces, em Bay Shore, Nova Iorque,
onde trabalharam muitos compatriotas
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Casa de culto da Igreja Assembleia de Deus Emanuel, em Moçambique,
província da Zambézia - Mamala

Culto na Igreja da Assembleia de Deus Emanuel, em Moçambique, província da
Zambézia - Mamala
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Foto do casamento de Tony e Adelaide Coelho, celebrado em 12
de julho de 1976, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na
Urgeira - Valença
Para além dos noivos, a foto mostra o Pastor e a esposa e, ainda,
os netos destes, Fernando e Isabel Martins
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida.
Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como
testemunho de Israel, para darem graças ao nome do
Senhor.
Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de David.
Orai pela paz de Jerusalém: prosperarão aqueles que te
amam.
Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos
teus palácios.
Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: Haja paz em ti.
Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu
bem.

SE DESEJAR VISITAR UMA
IGREJA EVANGÉLICA, PERTO DA ÁREA ONDE VIVE, PODE
CONTACTAR NO ENDEREÇO ABAIXO OU VISITAR NOSSO
(SITE) www.igrejaemanuel.org

ou escrever para.
venademartins@gmail. com
ENDEREÇO DA IGREJA:
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