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Mensagem do Diretor

de futebol, pelos pescadores e agricultores… Apesar de toda essa beleza cultural e 
paisagística, Portugal ainda precisa de ser alcançado com o Evangelho de Jesus Cristo.

O inquérito mais recente da Igreja Evangélica em Portugal, realizado em 2016, calcula que a 
população cristã evangélica seja de 0,43%, em que a média de membros de uma igreja local 
é de 49. De facto, a área mais alcançada do país (Faro) tem apenas uma população evangélica 
de 0,96%, enquanto a área menos alcançada do país (Vila Real) tem 0,09%. Estes números 
mostram a necessidade atual e real da transformação pelo Evangelho.*

Historicamente, Portugal tem sido, e continua a ser, uma nação católica romana que tem 
Maria e muitos santos em grande foco. O envelhecimento e a população rural continuam
a manter a sua identidade religiosa, enquanto o secularismo está a crescer entre os jovens
e as zonas mais urbanas. Até à data Portugal nunca experimentou um reavivamento,
e embora a Igreja exista, nunca floresceu e saiu da margem da sociedade. 

Embora em número a Igreja seja pequena, isto não limitou os sonhos de multiplicação
dados por Deus. Há uma série de iniciativas de plantação e revitalização de igrejas
em todo o país, e planos específicos em vigor para os locais menos alcançados da nação.
É estimulante estabelecer parcerias e testemunhar diferentes denominações e organizações
que trabalham para ver o Reino de Deus expandir-se em Portugal. 

Givas José,
Diretor da OM Portugal

Em Mateus 10:8 lemos: “De graça recebestes, de graça dai”. 

Este não é um chamamento que é único para mim, mas é um mandamento universal para 
todos os crentes. Por isso, peço-vos, meus irmãos e irmãs, que se juntem a nós e ao trabalho 
em Portugal. Juntem-se a nós em oração por esta nação. Juntem-se a nós na construção do 
Reino. Que as orações de muitos alcancem os ouvidos do céu e que as vidas de muitos sejam 
transformadas em Portugal e que através de Portugal alcancemos outros.

Portugal é um país com uma história profunda e rica. 
Famoso pelas descobertas do passado e pela colonização
de terras distantes, pelas praias e vinhos de classe 
mundial, por ser a entrada na Europa, pela música com 
alma, pela conversa alta, pelos adeptos apaixonados

* Dados da Aliança Evangélica Portuguesa.
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omo OM, a nossa visão é 
“ver comunidades vibrantes 
de seguidores de Jesus entre

os menos alcançados”. Por causa disso,
plantação e revitalização de igrejas é
um dos ministérios da OM em Portugal.
Pois, ainda há milhares de portugueses
que não conhecem a verdade sobre
quem é Jesus. 

Assim sendo, desde muito cedo, a 
OM Portugal iniciou a parceria com 
igrejas locais para juntos plantarmos 
e revitalizarmos igrejas. Atualmente,
temos parcerias em várias zonas do 
país, de Norte a Sul de Portugal. E 
desejamos motivar mais igrejas locais
a investir noutras partes do país. Nesta
edição, poderá ler sobre a parceria da
OM em Pias, Monção e Valença
(Minho) e em Mora (Alentejo).

“As pessoas que vivem no interior 
de Portugal devem ter a mesma
oportunidade de ouvir do amor de 

Deus, saber que Deus as ama e como
Ele pode lhes dar Esperança”,
partilhou Rosário (plantação de igrejas
 em Mora, Alentejo).

Tu também podes envolver-te com 
este ministério.

Vai! Podes fazer parte de uma 
equipa  de plantação de igrejas onde 
ainda não há nenhuma. Doa! Apoia 
financeiramente o trabalho de um 
dos nossos missionários cooperando 
com ele para que as boas novas de 
Jesus sejam espalhadas por Portugal. 
Ora! Como Jesus disse, em Mateus 
9:37-38: “A seara, na verdade, é gran-
de, mas os trabalhadores são poucos. 
Rogai, pois, ao Senhor da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara.”

Ministério de Plantação
de Igrejas da OM em Portugal

eus chamou-nos para
fazermos discípulos. E, 
ao cumprirmos esse 

mandamento, igrejas são plantas. 
Por causa disso, surgiu o PLANT.

O PLANT é um ministério da OM que 
tem como objetivo equipar, motivar
e mobilizar as igrejas locais para 
investirem na plantação, revitalização 
e replantação de outras igrejas. E fá-lo 
ao promover formações nessas áreas.

Assim, nos dias 28 e 29 de Maio, 
através de transmissão online, deu-se
mais uma Conferência PLANT. Onde, 
Scott Breslin (Diretor PLANT Europa)
e Roberto Bottrel (Diretor DNA Europa)
abordaram o tema “multiplicação de
pequenos grupos”. 

“Há um vírus muito maior do que o 
Covid que é o pecado, o qual leva à 
morte espiritual. E nós temos a cura.
O que vamos fazer a esse respeito?”
– partilhou Roberto.

Nesses dois dias fomos desafiados 
a pensar no sacerdócio universal de 
todos os crentes e na necessidade de 
mostrarmos mais compaixão aos que 
nos rodeiam. Fomos encorajados com 
testemunhos de irmãos que se dedicam 
a fazer discípulos através de pequenos 
grupos. E também podemos partilhar 
experiências pessoais uns com os outros.

“Esta conferência deu-me uma 
maior visão e motivação, para o 
cumprimento da Grande Comissão.” 
– partilhou um dos participantes.

No futuro, iremos continuar a promover 
Conferências PLANT. As quais se desti-
nam a plantadores e revitalizadores de 
igrejas e a todos os que se interessarem 
por essa área. 

Então, vamos PLANTAR?

Conferência PLANT 2021
“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez 
as sementes crescer” I Coríntios 3:6

Para saberes mais como podes envolver-te
com este ministério, contacta-nos para
info.pt@om.org e segue-nos nas redes sociais
– Facebook e Instagram.

Para saberes mais como podes envolver-te
com este ministério, contacta-nos para
info.pt@om.org e segue-nos nas redes sociais
– Facebook e Instagram.
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Podes assistir ao vídeo de apresentação da
Rosário, clicando no link:
https://www.facebook.com/omportugal/
videos/1368391443560546/

Assim, em 2016, eu (Rosário)
fui convidada pelo líder, e pastor da 
pequena igreja, para ajudar na sua 
consolidação. Nessa altura, era apenas 
um casal que estava a liderar o trabalho
e havia um pequeno grupo de crentes.
Esta já seria a terceira tentativa de 
plantação. Por isso, ao juntar-me à OM, 
em 2019, permaneci nesse projeto.

Plantação de igreja em Mora, Alentejo 

m dos grandes desafios da
Igreja é ser uma comunidade
vibrante - anunciar o 

Evangelho e, simultaneamente, 
manifestar o Reino de Deus na cultura
onde está inserida (Mateus 9:35). E 
para a Comunidade Cristã Alentejana
(CCA) em Mora não é diferente.

Mora localiza-se no distrito de Évora,
que tem cerca de 5.000 habitantes 
e uma população envelhecida. É um 
concelho não-alcançado e com um
contexto ideológico muito adverso
ao Evangelho.

A plantação desta igreja local 
iniciou-se em 2000, com uma equipa 
transcultural. É um projeto ligado à 
ECM (Missão Cristã Europeia) e já 
passou por algumas mudanças – ligadas
a crises económicas, alterações do 

contexto local e dificuldades com 
a equipa. 

A Rosário faz parte da equipa da OM Portuga desde
2019. E está empenhada em ver uma comunidade
vibrante de seguidores de Jesus, em Mora. 

Dificuldades e Como podes Orar
Algumas das nossas maiores 
dificuldades relacionam-se com a 
permanência das pessoas alcançadas
na comunidade.  

recomeçámos as visitas e apoio às 
pessoas que vivem sós.

Com tudo isto, peço que orem por 
nós. Orem pelo sucesso da transição 
da CCA para estar ligada a um grupo
de igrejas. Orem pelos novos 
convertidos, para que fiquem firmes e 
sejam batizados. Orem pela mudança
no ambiente espiritual de Mora.

Este meu envolvimento no processo de 
consolidação da igreja em Mora, tem 
sido muito pedagógico. É um renovar 
da paixão por partilhar o Evangelho e 
a vida, de uma maneira intencional e 
holística, e perceber o agir de Deus 
através dessa vivência de entrega. Tenho 
visto o amor e a compaixão a tocar vidas.

Deus quer transformar vidas e 
comunidades. Estás tu disponível
para colaborares com Ele? 
As oportunidades estão por todo lado.

Pois a pressão familiar, social
e laboral é imensa numa vila
onde todos se conhecem e os
maiores empregadores são de
ideologias não favoráveis
ao Evangelho.

A graça de Deus tem-se manifestado
de muitas formas e uma delas foi o 
milagre na vida do jovem Luís. Ele 
sofreu um acidente de viação, do 
qual os médicos previam a sua morte. 
Mas Deus preservou-o e ajudou-o na 
recuperação. A sua fé não foi abalada. 
Pelo contrário, isto fortaleceu mais o seu 
testemunho e o seu compromisso em 
ser um verdadeiro discípulo de Jesus. 

A pandemia também trouxe algumas
dificuldades no desenvolvimento
do processo de evangelismo e do 
discipulado. Porque a maioria da 
população é idosa e o uso das 
plataformas online não é dominado.

Porém, as emissões online permitiram
chegar a pessoas que nunca viriam 
à igreja. E esses contactos já deram
frutos. Com o abrandar das restrições,
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A Igreja é o âmago do plano de Deus 
para a propagação do evangelho. 
Então, vale a pena investir as nossas
vidas em mais igrejas que glorifiquem 
a Deus ao cumprir os propósitos 
de Deus. 

u (Carlos) e a Laura (a minha
esposa) estamos em Portugal
desde dezembro de 2015. E

em julho de 2016 decidimos começar
a servir no norte do país, junto da
fronteira com a Galiza, Espanha. Aí 
iniciámos o Ministério Rede Vale do
Minho, em parceria com a Convenção
Batista Portuguesa. 

O Vale do Minho é constituído pelos 
municípios de Melgaço, Monção, 
Valença, Vila Nova de Cerveira e 
Caminha. Essa região tem cerca de 70 
mil habitantes; cerca de 150 cristãos;
sendo que as cidades de Caminha
e Vila Nova de Cerveira não têm
nenhuma igreja atualmente.

Temos como visão desenvolver um 

“Com esta experiência, estamos a aprender a depender de Deus, a orar mais e a lembrar 
que Ele é o dono da Missão”. O Carlos e a Laura (do Paraguai) juntaram-se à equipa da OM 
Portugal em julho de 2020, para apoiarem mais igrejas locais na plantação e revitalização. 

Plantação de igreja na Rede Vale do Minho 
movimento de revitalização e 
plantação de igrejas na região de
maneira que as pessoas sejam 
transformadas em todas as 
dimensões: Espiritual, Social 
e Cultural.

Início do Ministério
Quando chegamos ao Minho, as 
igrejas de Pias e Valença, não chegavam
a 10 pessoas, no seu conjunto. Por causa
disso, orámos ao Senhor para que Ele 
enviasse mais uma família. Essa oração
foi respondida no ano seguinte.

Depois disso, um dia estávamos numa 
lavandaria e lá encontrámos um senhor.
Quando começámos a falar com ele,
descobrimos que tinha algum 
conhecimento da Bíblia. No domingo 
seguinte começou a reunir-se connosco

e hoje é membro da igreja. Atualmente, 
as duas igrejas têm 35 membros.

Dificuldades e Como podes Orar
A maior dificuldade que temos está 
relacionada com o emprego dos crentes.
A maioria trabalha em fábricas e não 
tem estabilidade laboral.

Por causa disso, alguns deixaram de 
congregar, por serem estrangeiros que 
voltaram aos seus países ou foram para 
outras regiões de Portugal.

Além disso, a pandemia obrigou-nos a 
procurar novas maneiras de continuar 
a missão. Começámos a fazer os cultos
e os estudos bíblicos via online. O 
benefício disto foi poder ter mais 
encontros com os irmãos em diferentes 
horários.

Por tudo isto, orem por nós, por favor. 
Orem pela conversão de famílias e 
pelos crentes que estão a ser 

discipulados. Orem por recursos para 
alugarmos as diferentes Casas de 
Oração. Orem também por recursos 
para abrirmos um local para o cuidado
de bebés de famílias que trabalham 
nas fábricas. E ainda orem pela vinda 
com urgência de famílias, que possam 
ajudar-nos no ministério nesta região. 

Jim Elliot, missionário aos indígenas do 
Equador dizia: “Não é tolo aquele que 
abre mão do que não pode reter para 
ganhar o que não pode perder.” 

Podes assistir ao vídeo de apresentação do 
Carlos e da Laura, clicando no link:

https://www.instagram.com/p/CPQ7XeVqpYR/
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Numa aldeia, o filho do feiticeiro não 
conseguia ser curado, independente-
mente dos rituais feitos pelo seu pai ou 
do tratamento médico que recebesse.
Finalmente, o filho foi curado quando
um cristão local, que tinha sido 
discipulado por trabalhadores da OM, 
orou por ele. Depois de testemunhar 
isso, o feiticeiro e a sua família decidiram
seguir Cristo. À medida que a notícia 
da cura e transformação do menino 
se espalhava, mais quatro famílias da 
região vieram à fé. “As cinco famílias 
creram [em Jesus] de várias maneiras”, 
disse Brett. “Uma família compartilhou 
com outra, alguns receberam Bíblias e 
então decidiram seguir Jesus. E viram 
a vida de outros mudada por causa 
da sua decisão.” Através de chamadas
telefónicas de acompanhamento e 
discipulado remoto, a equipa pôde 
apoiar esta nova comunidade e ajudá-
-la a crescer na sua compreensão de 
quem é Cristo e o que significa segui-lo.

Apesar das restrições de viagem e 
outras interrupções, devido à pandemia,
Brett ajudou os líderes da sua equipa 
a adaptarem-se. “Deixámos de tentar 
fazer tudo sozinhos e começámos a 
mobilizar mais pessoas locais e a confiar
que Deus as estava a usar. E 
acompanhávamos aqueles que eram 
fiéis. Acho que foi uma mudança 

saudável e a maneira de Deus dizer: 
‘Tenho o meu povo em lugares 
diferentes, mas tu ensina-los e eles 
vão sair-se bem.’ Temos que tornar 
o discipulado prático. Não é apenas
uma coisa da cabeça. Não é apenas
uma coisa do coração. Tem que ser
também uma coisa das mãos.”

Desde o início de 2020, a equipa da 
OM hospedou 20 formações sobre
plantação de igrejas, nesse país, 
ofereceu centenas de Bíblias e viu 203
pessoas tomarem a decisão de
seguir a Cristo. 

rett cresceu numa família 
cristã na Austrália, e desde 
cedo recebeu Jesus como

Salvador. A convicção de que Deus 
lhe tinha dado certas habilidades, 
as quais deveriam ser usadas para a 
glória de Deus, fez com que se formasse
em engenharia, estudasse a Bíblia 
com colegas no seu local de trabalho, 
juntasse-se à OM e, mais tarde, liderasse
a equipa da OM num país do sul da Ásia. 
“Eu realmente queria impactar vidas.
Por isso entrei no ministério”, partilhou.

No início de 2020, ele compartilhou 
cinco princípios de plantação de 
igrejas com a equipa, o que os ajudou 
a obedecer melhor a Jesus. Esses 
princípios incluíam: a maneira como 
(1) Jesus escolheu 12 homens comuns 
para discipular e partilhar a Sua vida; 
(2) baseou os Seus ensinamentos nas 
Escrituras; (3) modelou a Sua fé nos 

Seus discípulos; (4) deu funções aos 
Seus discípulos e (5) acompanhou-os. 
Estes são princípios que podem ajudar 
qualquer pessoa que segue Cristo a 
moldar a sua vida e ministério para ser 
mais como Ele.

“O que nós percebemos é que 
não é possível discipular alguém
com algumas horas quinzenalmente
ou algumas vezes por ano. É necessário
passar tempo com essa pessoa
– tal como Jesus fez. Por isso, 
colocamos pessoas da nossa equipa
em aldeias para que possam 
discipular os aldeões diariamente. A 
equipa conecta-se com as pessoas, 
reúne, compartilha e estuda a Bíblia 
com elas. Juntos trabalham, riem e 
vivem as suas vidas. Porque, ao 
fazerem isso, há imensas 
oportunidades para demonstrar como
 Cristo transforma vidas.”

Plantação de Igrejas no Sul da Ásia
O testemunho de Brett

Excerto retirado do artigo “Ministry 
Multiplication”, escrito por Ellyn Schellenberg,
a 2 de Setembro de 2020. 
Poderás ler o artigo na integra em: 
https://stories.om.org/resource/r67214.

“Deus está a trabalhar, e muito 
disso passou pela multiplicação,
onde treinamos alguém que treina
outra pessoa. Percebemos que,
se treinarmos as pessoas certas,
as coisas se multiplicarão sem nós.
E esse acompanhamento, ao
incentivar as pessoas e ao falar
com elas, é muito importante”,
partilhou Brett.
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em 7 países, e enfrentámos muitos
outros obstáculos, incluindo inundações
repentinas, membros da equipa que
tiveram Covid, etc.
Apesar disso, estou muito grato e 
fascinado com o quanto conseguimos 
alcançar num curto espaço de tempo. 
Quando estamos rodeados de pessoas
talentosas, empenhadas e com 
corações para servir, tudo é possível!

Podes partilhar alguns dos frutos do 
trabalho do TeenStreet deste ano?
Muitas pessoas comentaram sobre a 
qualidade muito elevada e profissional
do conteúdo do evento (muito bem, 
equipa!). Mas mais importante ainda,
foi ouvirmos testemunhos de 
adolescentes que vieram a conhecer
Jesus e decidiram ser batizados. É 
por isso que fazemos o que fazemos!

Podes revelar alguns segredos sobre
o TeenStreet em 2022?
Se Deus quiser, estaremos todos juntos
novamente na Alemanha! Vinte e cinco
nações a adorarem juntas, a crescerem
no relacionamento com Deus, a 
fazerem amigos internacionais e a
divertirem-se muito!

Como podemos orar por este 
ministério?
Orem para que as sementes plantadas
este ano continuem a crescer e a 
produzir muitos frutos na vida dos 
adolescentes nos anos vindouros.

Podes deixar uma mensagem para os 
teens portugueses?
Agora, mais do que nunca, precisamos 
uns dos outros! Juntos somos mais 
fortes e o TeenStreet é um lugar
fantástico para conhecerem outros
seguidores de Jesus, irem mais a
fundo e divertirem-se.

Podes deixar uma mensagem para 
os portugueses envolverem-se mais 
com o ministério de adolescentes?
Não há melhor investimento de tempo
do que investir em outras pessoas. Se 
tiveste grandes modelos a seguir 
quando eras adolescente, sê isso para 
os  outros. Se não tiveste grandes
modelos a seguir quando eras
adolescente, sê o modelo que gostarias
de ter tido! 

Porquê o ministério com adolescentes?
A adolescência é um momento-chave
para a tomada de muitas decisões 
importantes para as nossas vidas. A 
minha viagem com Jesus começou 
realmente aos 14 anos num 
acampamento de verão, semelhante 
ao TeenStreet, e as pessoas à minha 
volta nessa altura tiveram um enorme 
impacto na minha vida. A minha paixão 
agora é fazer o mesmo pelos outros!

a viagem de Moisés. Queríamos ajudar a 
equipar os adolescentes para a viagem 
da vida, ajudando-os a descobrir que são 
conhecidos por Deus, chamados por Ele 
e enviados por Ele com um propósito.
Este ano aventurámo-nos em algo 
novo e planeámos eventos híbridos 
(presencialmente/online) por toda a 
Europa. Vimos que era importante 
reunir os adolescentes pessoalmente, e 
o programa online ajudou a conectar os 
mais de 45 locais de eventos.

Quais foram os principais desafios e 
as maiores alegrias e/ou descobertas?
Dizer que eu estava fora da minha 
zona de conforto seria um eufemismo!
Estávamos a utilizar novas tecnologias,
a gerir à distância projetos de filmagem

Aaron Lewis (Reino Unido) é o Diretor de Conteúdo do
TeenStreet Europa, desde 2020. “Deus abriu-me a porta
para me juntar à banda de louvor do TS em 2019 e, sendo
músico e apaixonado por trabalhar com jovens, aproveitei
imediatamente essa oportunidade para me envolver”. 

TeenStreet 2021 
Entrevista a Aaron Lewis

O que é o TeenStreet?
O TeenStreet é um movimento global 

de jovens seguidores de Jesus.

Qual foi o tema do TeenStreet 2021? 
O tema deste ano foi: Named - a vida e 
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Através do SportsLink, queremos 
ver atletas, treinadores, amantes do 
desporto em geral, membros das igrejas
locais e comunidades impactadas com 
o Evangelho através da linguagem 
universal do desporto, para que igrejas 
vibrantes por Jesus sejam estabelecidas.

Fazemos isso em colaboração com as 
igrejas locais, promovendo eventos 
desportivos onde intencionalmente 
falamos do amor de Jesus.

Um dos nossos momentos desportivos
mais recentes foi o ‘Dia do Fato de 
Treino’, a 10 de junho. E fizemo-lo 
em colaboração com a Igreja Batista 
de Braga. Nesse dia, reunimo-nos no 
pavilhão de uma escola em Braga. E 
várias foram as modalidades 
desportivas. Futebol, basquetebol, 
voleibol, atletismo, matraquilhos e jogos
infantis, estas foram atividades 
realizadas por pessoas dos 5 aos
65 anos de idade.

SportsLink 
Ministério de 
Desporto da OM

As equipas eram compostas por pessoas
de várias igrejas locais e também 
por aqueles que não congregam em 
nenhuma igreja. Por causa disso, um 
ex-atleta profissional partilhou o seu 
testemunho, houve música e partilhou-
-se um texto da Bíblia com o foco na 
nova vida que Jesus nos pode dar.

Depois do evento, algumas pessoas 
incentivaram-nos a repetir algo assim. 
Alguns dos convidados que se diziam 
ateus, gostaram do dia e mostraram-se
mais abertos a falar de Deus e até 
estiveram presentes na Igreja Baptista 
das Taipas no dia seguinte.

Por tudo isto, convidamos-te a 
juntares-te a nós. Como? Podes orar 
connosco e por nós. Também podes
contribuir financeiramente. E, ainda,
podes começar um ministério 
desportivo na tua igreja local, e 
contactar-nos para vos ajudar no que 
precisarem. 

Ezequiel Julião, é o responsável pelo 
SportsLink Portugal desde 2021. Mora em
Braga e também está envolvido no 
ministério de plantação de igrejas na zona
de Braga e Guimarães, numa parceria entre

a Igreja Batista de Braga e a OM.

Missões de Curto Prazo

Ajudar refugiados em Adaševci – Sérvia

Propósito | Servir os refugiados e mostrar o amor de Jesus.

Servir no acampamento inclui:
● Lavar roupa para os refugiados.
● Preparar e servir-lhes chá e café.
● Tarefas gerais relacionadas com o

funcionamento da ‘Tenda do Chá’ e da lavandaria.

REACH na Moldávia e na Roménia
(Antigamente denominado MDT e³)
Programa intensivo de formação em discipulado que visa 
equipar-te para uma vida de missão que faz discípulos, onde 
quer que Deus te chame. 
Áreas principais: vida e aventura em comunidade 
intercultural; mentoria e discipulado individual; crescimento
espiritual e desenvolvimento de liderança; e experiência 
prática de missões e evangelismo.

Vem servir no Logos Hope

Quer sejas marinheiro ou não, licenciado, estudante 
do secundário ou um trabalhador. Usa os teus dons e 
talentos para mostrar o amor de Jesus aos outros.

Vem servir connosco no curto ou no longo prazo. 
Experimenta Deus numa nova perspetiva. Descobre o 
que Ele tem preparado para ti!



Parcerias atuais de Plantação e
Revitalização de Igrejas

 www.omportugal.org
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