REVELAÇÃO- ACONTECEU EM 5 DE FEVEREIRO DE 2005 (PÁG. 3)
(Aconteceu nesse SÁBADO AS 11:15 da MANHÃ)

Data: 00 de Setembro a 31 de Outubro de 2020
1°- JUVENTUDE DOS 13 ATE AOS 35 ANOS. A igreja dentro do possível, orar e tirar dias de jejuns a parte
não interferindo com os actuais que já estejam participando, pela salvação dos incrédulos.
2°- PORTUGAL - CONVENÇÃO DE (Pastores) Orar pelas igrejas e pela Convenção das Assembleias de
Deus. Ainda em referência 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, a carta foi lida numa reunião da Convenção, e várias
igrejas começaram a participar, orando e jejuando. Todavia já se passaram uns aninhos, não desfalecer,
devemos continuar e persistir intercedendo a Deus.
3º- USA-COUNCIL (AMÉRICA) - POR TODAS AS CONVENÇÕES: Council of the Assemblies of God
(Missouri): Council das Igrejas Pentecostais: Council Full Gospel Church: Council das Igrejas Batistas,
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.
4°- EUROPA / PORTUGAL: Orar por todos os pastores pentecostais para que o Senhor os use, convocando
suas igrejas a Campanhas de Oração, Jejuns e Vigílias, amiudadas vezes (semanal, quinzenal) segundo a
orientação que o Espírito 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)
5º- PENTECOSTES PELO MUNDO INTEIRO: 1. °-Américas (várias), 2. °- Israel e Medio Oriente
3.° Europa, 4.°- Asia e Oceânia, 5.°-Africa. Antes que Jesus venha buscar a sua igreja, é Ele quem baptiza
cada crente com o seu Espírito Santo. Já tens essa promessa?Devias-te preparar para recebê-la-FIM-revelação
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) IGREJAS E GRUPOS DE INTERCESSÃO: Realizou-se a 16ª CAMPANHA de 9 a 23 Fev. de 2020. Nas
nossas petições continuemos e nos firmar nos caminhos do Senhor, e para o Senhor nos responder às nossas
necessidades, postas nesta 16ª CAMPANHA- 14 dias de jejuns e 24 horas de oração. O tema foi: Guarda o que
tens. (Apoc. 3:11) Que o Senhor nos ajude a vencer o inimigo, das nossas almas, e a fazermos a sua obra, a
servi-lo de todo coração. A vivermos unidos e mantermos comunhão com a igreja aonde servimos.
B) 7º LIVRO- (O CAMINHO) Oremos por este livro, porque é um conteúdo especial para pessoas religiosas,
mas todavia não convictas da salvação em Cristo Jesus. Já o estamos a formatizar, e rever a sua leitura. Este
livro também será para todos os crentes, que desejam meditar no seu conteúdo, para sua edificação, com vários
temas, factos e assuntos, nos deixou o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AMADOS IRMÃOS EM CRISTO E PARTICIPANTES
No domingo dia 16 de Agosto tornamos a iniciar o culto oficial em Brentwood, e no Templo praticamos o
distanciamento e cada um usou a sua máscara. Foi na realidade um culto com louvor ao Senhor bastante
animado. Depois de passarmos cada irmão em Cristo nas suas casas ou habitações uns quatro meses
aproximadamente, cultuávamos ao Senhor cada Domingo através do programa Zoom, deu para manter em
comunhão pregando a Palavra de Deus, orando e adorando ao Senhor. Esta nova experiência e enfrentamento
desta pandemia do corona-virus trouxemos uma nova experiência, ao lutarmos inesperadamente com a
pandemia, que surpreendeu os habitantes deste planeta, e principalmente este verão ficaram interditadas em
viajar, visitar suas famílias e até praticarem certos lazeres em suas vidas. Também a igreja do Senhor não fez o
seu trabalho comunitário, mas deve de estar em sentinela alerta, porque não sabe quando o adversário nosso e
de Deus faz os seus ataques.
Prezados irmãos em Cristo desejo que estas minhas palavras sejam um estímulo na tua vida. Amem
Envio-te um saudoso abraço do fundo do meu coração. Manuel V. Martins (Pastor Evangélico)

