REVELAÇÃO- ACONTECEU EM 5 DE FEVEREIRO DE 2005 ( PÁGINA- 3)
( Aconteceu nesse SABADO ÁS 11:15 da MANHÃ )
Data: 15 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2019
1º JUVENTUDE DOS 13 ATÉ AOS 35 ANOS. A igreja dentro do possível, orar e tirar dias de jejuns
à parte não interferindo com os actuais que já estejam participando, pela salvação dos incrédulos.

2º IGREJAS E GRUPOS DE INTERCESSÃO: realiza- se a 15ª campanha, de 10 a 24
Fevereiro. Nas nossas petições continuemos firmes para que Deus, nos responda às
nossas necessidades, incluídas nesta 15ª Campanha de 14 dias de Jejuns e 24 horas de Oração,.
O tema é: VIGIAI E ORAI, PARA QUE NÃO ENTREIS EM TENTAÇÃO. ( MAT 26 :41) Que o
Todo Poderoso nos desperte e ajude a vencer o inimigo das nossas almas, e a fazer a sua obra que
Ele nos ordenou, e servi-lo com mais entusiasmo e fervor mantermos uma comunhão mais perto do
Ministério da Igreja e do Senhor Jesus. Uma vida matrimonial unida. Se é que o Senhor habita em ti,
com certeza estará também dentro do teu LAR. Pelo conseguinte o Senhor nos incentiva a
despertarmos da lentidão com que fazemos a obra de Deus. Vejamos, alguma situação que nos
embaraça, teremos que a vencer.
3º O 7º LIVRO: Orar pelos cinco ( 5) comentários que saem duas vezes ao mês nos dois jornais dos
USA e três em Portugal. Oremos pelo 7º livro com o tema: O CAMINHO: É um trabalho em especial
para aquelas pessoas religiosas, mas não convictas da salvação em Cristo Jesus. Ainda estamos a
trabalhar nele, aproximadamente a meio caminho. Este livro também será para todos os crentes, que
desejem meditar no seu conteúdo, para sua edificação, com vários temas e ensinos, com exemplos que
nos deixou o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
4º PORTUGAL - CONVENÇÃO DE ( Pastores) Orar pelas igrejas e pela Convenção das Assembleias
de Deus. Ainda em referencia a uma carta que enviamos em 27 de Dezembro 2004 à Convenção, sobre
os enjades, congressos, campanhas de evangelismo e cultos de avivamento nas igrejas. Essa revelação
recebemos em Braga no enjad 2004. Segundo fomos informados por servos do Senhor, a carta foi lida
numa reunião da Convenção, e varias igrejas começaram a participar, orando e jejuando. Todavia já se
passaram uns aninhos, não desfalecer, devemos continuar e persistir intercedendo a Deus.
5º USA-COUNCIL ( AMERICA) - POR TODAS AS CONVENÇÕES : Council of the Assemblies of
God (Missouri) Council Pentecostais, Council Full Gospel Church, Council Batista, etc.(Porque o
Senhor Jesus vai voltar e, é dever de todas as CONVENÇÕES, orientar as igrejas, na edificação, na
santificação, na doutrina e expansão do Reino de Deus, neste mundo tão afastado do Senhor Deus.
6º EUROPA / PORTUGAL: Orar por todos os pastores pentecostais para que o Senhor os use,
convocando suas igrejas a Campanhas de Oração, Jejuns e Vigilias, amiudadas vezes (semanal,
quinzenal) segundo a orientação que o Espirito Santo ordenar. Pelo grande avivamento a surgir
brevemente. Preparar e motivar o coração do povo de Deus a uma busca maior ao SENHOR. Sabendo
que o Senhor Jesus está para voltar brevemente. Ele o prometeu. (João 14:18)
7º PENTECOSTES PELO MUNDO INTEIRO: 1.º-Américas (várias), 2.º- Israel e Medio Oriente
3.º Europa, 4.º- Ásia e Oceania, 5.º- África. Antes que Jesus venha buscar a sua igreja, è Ele quem
baptiza cada crente com o seu Espirito Santo. Já tens essa promessa ?Devias-te preparar para recebe-la
Mensagem - aos participantes- Amados irmãos em Cristo
Espero que tenham passado um excelente tempo de Natal, na companhia de vossas famílias, da igreja e
de vossos amigos e companheiros da vida profissional. Queremos agradecer pela vossa participação na
Cruzada, no referente ao ano passado de 2018, de todo o meu coração estou grato a vós todos.
Agora quero informar os amados irmãos em Cristo da nossa próxima actividade da 15 ª CAMPANHA
de jejum e de oração 24 horas ao relógio. O tema é :VIGIAI E ORAI. ( Mateus 26:41) Vamos a
necessitar também da vossa participação por duas (2) semanas que se Deus nos permitir se realizará de
10 a 24 de Fevereiro próximo. Somente é uma única vez ao ano, esperamos que cada ir. em Cristo
participante da Cruzada possas de igual modo participar nesta 15ª Campanha. Desde já meus
agradecimentos e que o Altíssimo Deus lhes possa recompensar, são os meus votos
Termino com um saudoso abraço. (Manuel V. Martins) Pastor Evangélico

