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Essa igreja, que foi plantada por Paulo e Timóteo, tem algumas características fundamentais que

podemos refletir e aplicar não só às nossas vidas individuais e à igreja portuguesa, mas também ao corpo

global de Cristo. Logo no início da carta, em 1 Tessalonicenses 1:3 são mencionados três aspetos

importantes: fé, amor e esperança. 

Fé no que Jesus fez na cruz e na salvação recebida. Amor que é ativo e não passivo e que se estende aos

outros, e não se concentra apenas no interior. E esperança  que está ancorada na segunda vinda de Cristo

e no fato de que um dia Ele voltará para a sua noiva.

Estas três características que Paulo viu na igreja de Tessalónica são as mesmas que podem ser usadas

para a reflexão corporativa e individual. Onde está colocada a nossa fé? Onde está enraizado o nosso

amor? Onde está ancorada a nossa esperança? Como igreja em Portugal e como seguidor de Cristo, oro

genuinamente para que a resposta a esta reflexão esteja fundamentada em Jesus Cristo.

Olhando mais profundamente para a igreja de Tessalónica, apercebemo-nos que também eles tiveram

fases diferentes na sua jornada de fé, onde: o Evangelho veio (1 Ts 1:5), o Evangelho foi recebido (1 Ts

1:6), e o Evangelho saiu de novo (1 Ts 1:7-8). Aplicando isto diretamente à nação de Portugal, sabemos

que ainda existem lugares onde o Evangelho não foi proclamado ou recebido. Lugares que estão isolados,

lugares onde as pessoas não têm esperança, e lugares onde as pessoas ainda não tiveram a oportunidade

de ver como é realmente uma vida vibrante com Jesus.

Foi ordenado à igreja que saísse e não ficasse apenas dentro das suas quatro paredes. Tivemos a

chegada do Evangelho, recebemo-lo – mesmo que sob perseguição – e agora é tempo de o

espalharmos aos outros. Portanto, vamos livrar-nos das tentações e frustrações mundanas e

escolher seguir Jesus e obedecer à Sua ordem de ir a todos os povos, nações e línguas. Isto inclui os

nossos vizinhos em Portugal e isto inclui os confins da Terra.

É com fé, esperança e amor (como testemunhamos na igreja de Tessalónica) que nós, como OM Portugal,

procuramos cumprir este mandato de ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus.

Há já vários anos que a OM tem vindo a analisar como podemos

criar Comunidades Vibrantes de Seguidores de Jesus (VCJFs),

especialmente entre os menos alcançados. Sempre que penso

neste objetivo, reflito sobre a igreja de Tessalónica e alguns dos

paralelos com a igreja portuguesa.

Fé

esperança

Amor

fé, amor e esperança.
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Áreas-Chaves dos Ministérios
da OM em Portugal

Evangelismo: Muitos dos nossos

esforços de evangelização estão fo-

cados  em  Fátima, pois este é o prin-

pal  local  de  peregrinação  e  as  pes-

O  que significa  que

de portugueses precisam urgentemente

ouvir as boas-novas.

Por isso, como OM, queremos que os

portugueses conheçam e vivam a men-

sagem de Cristo. Só assim, poderemos

ver comunidades vibrantes de segui-

dores de Jesus. Por causa da falta do

conhecimento da Bíblia e pela dispersão

geográfica, ainda há locais em que não

existe um único seguidor de Jesus ou

comunidades que seguem Jesus.

Deus chama-nos a fazer discípulos em

todo o lugar. Para isso, a OM em

Portugal tem como áreas-chaves de

ministério:

Estima-se que menos de 1% da

população em Portugal tem um

relacionamento com Jesus. 
Plantação de Igrejas: Através da

plantação de igrejas nas áreas me-

nos alcançadas e da formação de

líderes ministeriais, pretendemos

atender e motivar os seguidores de

Jesus a buscarem servir em locais de

escasso acesso à mensagem de

Jesus.

Ministério com Jovens: Queremos

caminhar com os adolescentes e as

igrejas locais 365 dias por ano. A

adolescência é uma época de

formação de caráter e valores. Ao

investirmos hoje nos nossos

adolescentes, estaremos a investir

no futuro do nosso país. Por isso,

surgiu o TeenStreet 365.

Nas páginas desta revista, poderás ver

como estes ministérios estão a ser

desenvolvidos no nosso país e ao redor

do mundo.

soas estão mais abertas à conversa

espiritual. 

rem com missões em Portugal e no

exterior.   Para   isso,   contamos   com

a colaboração da Andrea Ramos, a

 nossa OMer em Torres Vedras.

“Integrei a equipa da OM em Por-

tugal em 2020.  

Através da escrita, Deus tem-me dado a

oportunidade de impactar a vida de

muitas crianças e jovens. Neles abordo

assuntos práticos do dia-a-dia e os

valores cristãos.

«O campo é o mundo» e a sociedade

precisa conhecer o Deus Criador ma-

ravilhoso. Com Jesus aprendemos a ter

compaixão. E é esta compaixão que me

faz desejar chegar às pessoas que

precisam de escutar «tu tens valor». 

Além disso, desejo provocar o sentido

missionário nos jovens. Certa vez um 

Mobilizar os
Portugueses

C omo parte do ministério em

Portugal, queremos mobilizar

os  portugueses  para  se  envol-

jovem, após ter estado a cantar a

música de um dos livros que escrevi na

escola,  disse-me que era isso que que-

ria  fazer - inspirar pessoas. 

             Além disso, também tenho-me en-

                volvido  com  o TeenStreet, como 

                  coach   e   no   levantamento   de

                fundos  para  o  RAG.  É  tão  bom 

     poder constatar que Deus transfor-

ma a vida dos adolescentes.

Tenho ainda desafiado jovens a envol-

verem-se em missões, a ir ao TeenStreet

Europa, fazer uma temporada no Navio

Logos Hope e em pequenas missões. 

Peço a Deus que em tudo o que eu faça, 

 Ele seja engrandecido. Que o Seu amor

seja revelado a cada pessoa que ler um

dos meus textos ou algum dos meus

livros. Acredito que não foi em vão que

Ele me deu este dom. Ao meu Deus

agradeço.”

mais  de  9  milhões

de portugueses precisam urgentemen-

te ouvir as boas-novas.

Evangelismo: 

Plantação  de  Igrejas: 

Ministério com Jovens: 



construir conexões de uma maneira

única.

Ao longo do caminho, Pepijn, o Coelho

Gigante, contador de histórias, guiará os

visitantes ao longo da exposição e

explicará cada obra-prima e a história

bíblica por trás dela. O enredo no

labirinto levará o visitante ao longo dos

principais temas da Bíblia. A exposição

culminará com a obra-prima de Jan van

Eyck, o Cordeiro de Deus,    que hoje

encontra sua casa na Catedral de Gent. 

A OM Bélgica escolheu destacar Jesus

como o cordeiro vitorioso para que os

visitantes reflitam sobre qual é o sig-

nificado do Cordeiro de Deus hoje nas

suas vidas.

Podes ler mais em:

https://actie.operatiemobilisatie.nl/lamvangod#de

scription.
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ma: 13 de Maio e 13 de Outubro. Graças

à colaboração com igrejas locais, alguns

irmãos nossos uniram-se para distribuir

literatura e falarem com os peregrinos

nesse local. O nosso desejo é poder

também chegar às pessoas que moram

em Fátima e motivar as igrejas locais a

juntarem-se a nós neste esforço de levar

o amor de Jesus ao longo do caminho

dos peregrinos até Fátima. 

Além disso, através do ministério de

crianças – Vibrant Kids – este ano,

usando temas atuais, Jesus foi anun-

ciado em escolas, principalmente da

zona de Leiria. O nosso desejo é que

mais portugueses se envolvam neste

ministério, para que mais crianças

possam ser impactadas com a men-

sagem do Evangelho.

m Portugal

Existem duas datas principais

para  as  peregrinações  em  Fáti-E Na Bélgica 

Muitos belgas cresceram com a tra-

dição, mas sabem pouco sobre seguir

Jesus. Usando um labirinto de pinturas

bíblicas, a OM na Bélgica deseja

anunciar o Evangelho para que eles

possam realmente conhecer Jesus.

Muitos belgas modernos esqueceram as

histórias bíblicas que inspiraram os seus

antepassados   a criarem obras-primas há

mais de 500 anos. Então, a OM deseja

convidar os belgas a redescobrirem as

mensagens bíblicas por trás dessas

pinturas através de uma exposição num

labirinto portátil que viajará por várias

partes do país. O seu propósito é expor

as pessoas ao Evangelho através das

pinturas e fazer perguntas profundas

aos visitantes no decurso da exposição

que os convidará a examinar o sentido

da vida. Além disso, pretendem convidar

as igrejas locais a envolverem-se nesse

projeto e equipá-las para evangelizar e 

Evangelismo em Portugal e ao
Redor do Mundo

peregrinações em Fáti-

ma:

ministério de

crianças

                                                            A exposição

culminará com a obra-prima de Jan

van Eyck, o Cordeiro de Deus,

https://actie.operatiemobilisatie.nl/lamvangod#description
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TeenStreet 2022

Verdadeiramente foi um ‘divisor de
águas’ para mim! E desde o Teen-
Street, o meu relacionamento com o
Senhor tem aumentado cada vez mais.
Sou muito grato a toda equipa do
TeenStreet por essa experiência incrí-
vel.” 

vard. Nessa semana, fiz novas amizades,

voltei a reconectar com amizades de

TeenStreets  anteriores  e  todos  juntos

tivemos  uma  semana  incrível de cresci-

 

Foram cerca de 7 os países que

estiveram presentes, sendo que  

Portugal fo   mos                          (entre  ado-

lescentes, coaches e service team).

Pudemos ir mais a fundo na Revelação

(UNFOLD) da Palavra de Deus. Ao longo

de 5 dias, fomos estudando alguns

Salmos e ouvindo sobre personagens da

Bíblia que nos ensinaram sobre: Espera;

Identidade; Um Caminho de Volta;

Obediência; e Escolher a Adoração.

Deixamos-te aqui o testemunho do

Miguel (que participou como adoles-

cente) e da Priscila (que esteve a servir

connosco).

Miguel Alves, 15 anos

“A minha experiência no TeenStreet. foi

algo único. Nessa semana, conheci

pessoas  que  partilham  da  mesma  fé do

que  eu e pude ver o agir de  Deus não só 

De 7 a 13 de Agosto pudemos

participar no evento TeenStreet

UNFO LD,  em        em Espanha.  D na minha vida, mas também

na vida dos meus amigos.

Fomos realmente impacta-

dos  pela  presença de Deus  

e foi um tempo muito bom.

Priscila Rodrigues, 19 anos

"Esta foi a terceira vez que

participei num evento do

TeenStreet Europa! Fiz

parte da Service Team e

servi  na  equipa  do  Boule-

Instagram:

Facebook: 

YouTube:

mento e de diversão!

Aí, Deus também falou comigo e deu-
-me a direção que precisava sobre
decisões difíceis na minha vida. E sou
tão grata ao TeenStreet por ter sido
um instrumento de Deus na minha
vida e na de todos os  que foram."

Como OM em Portugal temos o sonho

de ter o TeenStreet 365. Com isso, te-

mos o objetivo de caminhar junto com as

igrejas locais e os adolescentes portu-

gueses 365 dias por ano, oferecendo

mentoria, formações e retiros

TeenStreet Portugal.

Guarda também a data: 29 de Julho a 5

de Agosto de 2023 - o próximo

TeenStreet Europa.

Segue-nos nas nossas redes sociais:

https://www.instagram.com/teenstreet_portugal/

https://www.facebook.com/teenstreetportugal

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLjdylw4sGyllNUOoFeKIbv0Fcwt8Hu806

tugal  fomos   110   pessoas 

De 7 a 13 de Agosto pudemos

participar no evento Teen-

Street UNFOLD,

de  Por-

https://www.instagram.com/teenstreet_portugal/
https://www.facebook.com/teenstreetportugal
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjdylw4sGyllNUOoFeKIbv0Fcwt8Hu806
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Entrevista com Pedro Costa
Pedro Costa partilha connosco a sua experiência com a OM. Ele tem 47 anos, é
casado, tem 2 filhas, é ancião na igreja em Águas Santas, é o atual presidente da CIIP
e é gerente da empresa Links Patrocinados. Recebeu Jesus como seu Salvador aos 14
anos após um filme evangelístico.

Quando ouviste falar da OM pela

primeira vez?

Quando era criança ouvi sobre o minis-

tério dos navios. Quando passaram pelo

Porto, tive a oportunidade de os visitar.

O que te atraiu nesse ministério? 

Quando eu era criança, o que me atraiu

muito foram os livros infantis e os mate-

riais bíblicos. Além disso, também pude

conhecer pessoas de outros países que

cumprem o mandamento de Jesus de ir

por todo o mundo levando o Evangelho. 

Quando começaste a envolver-te mais

com a OM?

Comecei a envolver-me com a OM em

Outubro de 1995 na Escola Bíblica do

Norte, numa segunda-feira, à noite.

Deus deu-me resposta ao que fazer,

quando li no jornal da OM que o Navio

Logos II vinha ao Porto, Em Dezembro

de 1995 estive como voluntário no navio

Logos  II  durante  15  dias.  E em Janeiro  

de  1996  inscrevi-me  por  2  anos  como

missionário   da   OM   a  bordo  do  navio 

Logos II.

O que fizeste com a OM?

Para além de ter estado no navio, minis-

trei a Palavra de Deus, testemunhei,

participei no grupo de louvor com

música, dramas e mímicas, truques de

cordas, pinturas, fantoches, entre outras

técnicas de evangelismo criativo.

Também distribui literatura, ajudei em

situações técnicas de som e multimédia,

organizei eventos, fiz traduções, visitei

várias igrejas e escolas, entre outras

coisas.

Que impacto é que a OM teve na tua

vida?

Foi uma escola muito prática onde pude

desenvolver-me e ser usado por Deus.

Cresci muito espiritualmente num rela-

cionamento muito íntimo e intenso com

Deus.

Podes dar um testemunho sobre como

viste  o  ministério  da OM a impactar a

vida dos portugueses?

buto e útil para o Reino pela OM, onde

podes envolver-te indo, orando e

contribuindo.

Existe algum outro momento da tua

vida com a OM que consideres rele-

vante partilhar?

As histórias são muitas pois estive com a

OM de uma forma intensa. Mas para

mim pessoalmente foi o poder dizer a

Jesus o mesmo que Pedro disse em

Lucas 18:28: "Nós deixámos tudo para

te seguir”. És capaz de dizer o mesmo?

O maior impacto da OM que vi nos

portugueses foi quando os navios

visitaram o país; em campanhas de verão

(equipas de jovens que participaram no

Love Europe); e campanhas evangelís-

ticas locais. Foram ações na linha da

frente onde o desafio e apelo de Cristo

era cumprido, no ir e anunciar o Evan-

gelho, deixando exemplo para os

cristãos e salvação para os não cristãos.

Podes dar uma mensagem de

encorajamento para aqueles que

servem com a OM em Portugal?

Não percam tempo, nem o foco! Que

possam ser os bons servos da parábola

dos talentos. Onde com os vossos dons

possam, de uma forma intensa, investir e

granjear, levando diariamente mais pes-

soas a conhecerem a vontade de Deus

(João 6:40).

Podes dar uma mensagem de encora-

jamento para que mais portugueses se

envolvam com a OM em Portugal? 

Jesus nos desafia a deixarmos o nosso

egoísmo e conforto para praticarmos o

Cristianismo como bons discípulos dEle.

A OM é um meio bastante prático onde

podes ter uma verdadeira experiência

missionária que te vai elevar a um

relacionamento mais íntimo com Deus,

pois  estarás  a  cumprir  e  a obedecer de  

uma forma mais completa à Sua palavra.

Fala com a tua família, igreja local e seus

responsáveis.  Podes  ser um bom contri-
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tre os povos do mundo. Ainda hoje são

cerca de 3 mil milhões as pessoas que

não conhecem Jesus nem conhecem um

único seguidor de Jesus. Por isso, o

ministério dos navios deseja fazer mais

comunidades vibrantes de seguidores

de Jesus entre os menos alcançados.

E é com imensa alegria que a OM em

Portugal tem o prazer de partilhar

contigo duas grandes novidades.

Portugueses no Logos Hope

Um dos programas que o Ministério dos

Navios oferece é o STEP – Short-Term

Exposure Programme (Programa de

Exposição de Curto Prazo). Este tem a

duração de cerca de 3 meses a bordo do

Logos Hope, onde os tripulantes servem

no navio e nas comunidades envol-

ventes. 

Depois de alguns anos sem portugueses 

Ministério dos Navios
da OM

Desde 1971, que o ministério dos

Navios da OM partilha conheci-

mento,  ajuda  e  esperança  en-

a bordo do Logos Hope, este ano serão 3

os participantes de Portugal. 

Aqui apresentamos-te quem são:

João Esculcas – 22 anos

"Acredito que para liderar é

necessário servir primeiro,

e o STEP é uma excelente

oportunidade para isso.

Penso que irá ajudar-me a

desenvolver como pessoa e

a entender o meu propósito

e caminho."

Dânia Rodrigues – 19 anos

"Decidi fazer uma pausa

nos meus estudos para en-

tender se o caminho que eu

estava a levar para a minha

vida era o certo. Estou com

expectativas elevadas para

este projeto e acredito que

vou crescer muito na minha

relação com Deus e com as

pessoas nesse tempo."

O Doulos Hope (‘servo da esperança’) é

mais pequeno do que o Logos Hope. Isso

permitirá operar em águas mais rasas e

viajar para novas regiões. Terá a sua

base no Sudeste Asiático e permanecerá

nos portos por períodos prolongados

para haver um maior envolvimento

cultural. 

Ele irá começar a navegar em 2023. Tal

como o Logos Hope, o Doulos Hope será

equipado com uma livraria flutuante,

levando literatura cristã e educativa

para os portos onde parar.

Podes apoiar o ministério dos navios
ao: Orares, Doares ou Ires. Contacta- 
 -nos para saberes como podes
envolver-te. Subscreve também o
Currents – a carta de oração do minis-
tério dos navios.

A aventura para estes 3 jovens irá

iniciar-se em Montenegro, no dia 10 de

Novembro e será até 18 de Janeiro, com

os restantes portos ainda por confirmar.

Querendo Deus, no próximo ano irá

também fazer parte do Programa STEP,

mais um jovem - João Lino:

João Lino – 23 anos

"Eu quero expandir a minha

visão sobre o trabalho de

Deus e aprofundar o meu

relacionamento com Deus

através de servir os outros.

Esta foi a razão pela qual

me candidatei ao STEP."

Rute Vivas – 28 anos

"Candidatei-me ao STEP,

porque quero aprender no-

vas maneiras de levar as

boas novas de Jesus aos

outros. Também, quero

aprender novas maneiras

de motivar outros à minha

volta a fazerem missão.”

O novo navio da OM

A Operação Mobilização expandiu a sua

frota com um novo navio, o Doulos

Hope. Este terá como propósito alcançar

novas regiões, e partilhar conhecimento,

ajuda e esperança com comunidades

vulneráveis ou marginalizadas. 
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Tens o desejo de crescer na tua fé? Queres ser
treinado em habilidades práticas de ministério e ser
desafiado a colocares a tua fé em ação? Vem fazer
parte do nosso programa REACH!

Junto com pessoas de todo o mundo, serás discipulado
e equipado para saberes como fazer Comunidades
Vibrantes de Seguidores de Jesus entre os Menos
Alcançados.

REACH África do Sul

Jornada Lucas 24 - (Namíbia)
Propósito |                   Apoiar os cristãos para entenderem o chamado

de Deus para as suas vidas de maneira a fazerem
discípulos onde quer que Deus os chamar.

Detalhes do ministério |                                               Ensino bíblico sobre Jesus através
do Antigo e do Novo Testamento, identidade e destino em
Cristo. Haverá um momento evangelístico.

14

Oportunidades de Missões de
Curto Prazo

Ministério com Refugiados
Ucranianos em Portugal

país - nomeadamente, Polónia, Moldávia,

Roménia, República Checa/Eslováquia e

Hungria - mobilizaram-se para acolher

os que fogem da guerra.

Em face à grande deslocação de refu-

giados, a OM em Portugal percebeu a

necessidade de iniciar um ministério

para apoiar todos os que tiveram de

abandonar os seus países devido a crises

que lá vivem.

"Lidar com refugiados de guerra pode

ser muito desgastante. Mas ver o agir

de Deus em meio a tanta necessidade

é sempre um encorajamento e um

privilégio poder fazer parte desse agir.

E, como OM, somos gratos por isso.

Em Mora, no Alentejo, uma família de

refugiados - Eugénia e 4 filhos - tem

recebido apoio da comunidade local, a

todos os níveis. Os filhos puderam estar 

D na Oficina da Criança, em Agosto, em

que o transporte e toda a logística foram

feitos por vizinhos e amigos. Enquanto

Eugénia podia trabalhar no Lar de

idosos.

Recentemente, recebemos 1.100

exemplares de Novos Testamentos (e

Salmos) em ucraniano para distribuir-

mos aos ucranianos e a igrejas que

estão a apoiar refugiados. Acima de

tudo, que eles, no meio desta situação

horrível, possam encontrar conforto e

esperança no Todo-Poderoso!"

- Rosário Zhuravlyov.

evido à deslocação de refugia-

dos vindos da Ucrânia, a OM

nos  países  fronteiriços  a  esse 

O STEP (Programa de Exposição de Curto Prazo) é uma
oportunidade única para servires a Deus a bordo dos
navios. Muitos dos que estiveram no STEP testemunham
o enorme impacto que isso teve nas suas vidas e como
Deus trabalhou neles e através deles.

Vem com um coração de servo, uma atitude para
aprender e vontade de ser flexível. Esta pode ser a
experiência de uma vida. 

Vem servir no Logos Hope ou no
Doulos Hope
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5 Regiões de Foco da OM

www.omportugal.org       

info.pt@om.org

@OM_Portugal_

OM Portugal 

1 - Sahel
2 - Península Arábica
3 - Norte do Cáucaso
4 - Sul da Ásia
5 - Mekong

2
1

3

4

5

Atualmente temo-nos focado em cinco regiões do

mundo onde a maioria da população não teve a

chance de ouvir o Evangelho ou conhecer um

seguidor de Jesus.


