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Editorial
24º Congresso da Remar Portugal 

Prezados Congressistas! 

A expectativa é grande para a celebração do 24º Congresso da Remar, que mais uma vez terá lugar 
na Cidade Universitária, em Lisboa.
Como sabemos do seu valor espiritual, e ainda mais quando o tema é um desafio de Deus para estes 
últimos tempos, creio que vamos ouvir a Sua Voz, e ao mesmo tempo, permitir que Ele, através do 
que vamos receber, faça a Sua vontade nas nossas vidas.
Somos desafiados a combater o mal!
O mal até pode encontrar-se dentro do nosso coração se nos descuidarmos na nossa vida espiritual. 
Este é um combate que devemos manter em atenta vigilância, para que não caiamos nas mãos dos 
nossos inimigos, que são a nossa carnalidade, o diabo e o sistema do mundo.
Louvamos a Deus porque, conforme Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: “Deus não nos deu o 
espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.” 2 Timóteo 1:7
Precisamos de ser ousados e destemidos para colaborarmos com Deus numa obra como esta. Somos 
chamados e desafiados a levar a mensagem do Evangelho, destruindo fortalezas, principados e 
potestades das trevas. 
Aproveitemos ao máximo este Congresso para desfrutarmos ao máximo da Presença de Deus e 
sermos cheios do Espírito Santo, o que é imprescindível. 
Estejamos em oração por aqueles que vão compartilhar o recado de Deus, para que o façam sob 
a Unção e liberdade do Espírito Santo, usados para ganharem para Cristo, as almas dos que os 
ouvirem. Que Deus os use e a Sua vontade seja feita.
Todos nós sabemos da importância deste Congresso na vida da REMAR, não só a nível nacional, 
mas também no plano internacional. Que sejam levantados missionários, que haja resposta à 
necessidade da Obra de Deus em tantos lugares. Que Deus levante homens e mulheres que estejam 
apaixonados por Jesus e pela humanidade que tanto precisa de ouvir a Palavra que os pode salvar 
verdadeiramente. 
Quero lembrar aqui as palavras que Jesus disse quando afirmou que NÓS SOMOS O SAL DA TERRA 
E A LUZ DO MUNDO! Que não haja escusas, mas aceitação para sermos aquilo que Jesus diz que 
somos, e marquemos a diferença!
Para Vencer o Mal, é preciso Fazer o Bem, aquilo que é bom e agradável diante do Senhor e dos 
homens. 
Não nos envergonhemos de marcar a diferença! O que fomos e fizemos, já ficou para trás, cravado 
na cruz onde Jesus deu a Sua vida em sacrifício voluntário em lugar de cada um de nós. 
É tempo de nos levantarmos diante de Deus e de lhe dizermos de coração, com toda a honestidade 
e sinceridade: “MEU SENHOR, ESTOU AQUI CONTA COMIGO, PARA TUDO O QUE TU 
PRECISARES! EIS-ME AQUI, DISPONÍVEL PARA TI!” 

Pr. José Faria



1994, em Vila Nova de Gaia

1995, em Vila Nova de Gaia

1996, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

1997, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

1998, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

1999, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

2000, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

2001, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

2002, em Lisboa, Pavilhão Carlos Lopes

2003, no Porto, Palácio Cristal

2004, em Leça do Balio

2006, no Fórum Lisboa (cinema Roma)

2007, no Fórum Lisboa (cinema Roma)

2008, Teatro Armando Cortez, em Lisboa

2009, no Fórum Lisboa (cinema Roma)

2010, em Lisboa, Cidade Universitária

2011, em Lisboa, Cidade Universitária

2012, em Lisboa, Cidade Universitária

2013, em Lisboa, Cidade Universitária

2014, em Lisboa, Cidade Universitária

2015, em Lisboa, Cidade Universitária

2016, em Lisboa, Cidade Universitária

2017, em Lisboa, Cidade Universitária

2018, em Lisboa, Cidade Universitária

Os CONGRESSOS DA REMAR realizam-se cada ano com 
o objetivo de reunirmos nos locais onde os mesmos são 
efetuados, a grande Família Portuguesa da Remar. Para 
além dos nacionais que se deslocam de Norte a Sul para 
estes lugares, também muitos de outros países aproveitam 
para celebrarem connosco ao Senhor.

Desde 1989, altura em que foi iniciado o trabalho da 
REMAR em Portugal, a família Remar, tem procurado 
realizar os  seus Congressos anuais. 
Só foi possível iniciar o 1º congresso em 1994 à exceção do 
ano 2005, que não foi possível, desde 94 para cá, já foram 
realizados 23 Congressos, este ano 2018, estamos a celebrar 
o Vigésimo Quarto. 

Deixamos aqui registado, nesta revista, as cidades e locais 
onde foram realizados os nossos Congressos Nacionais.
Os Congressos realizados nos últimos anos têem-se 
realizado no auditório de F.M.D.L.

CONGRESSOS REMAR 
PORTUGAL 



ORADORES
Grande parte do Congresso Remar, é ocupado com as Plenárias com oradores convidados, tanto da 
ICCM como outros pastores evangélicos.
Tanto os pregadores nacionais como os estrangeiros têm sido usados por Deus para edificação 
espiritual deste ministério. Entre eles costumam estar os Fundadores da Obra Remar Internacional, 
A Remar Portugal sente-se muito honrada pelo Pr. Miguel Díez, que ministra nas Plenárias 
e Campanhas, bem como a sua esposa, Mari Cármen que ministra às Mulheres numa das suas 
Palestras.
Para finalizar as Plenárias é realizado um Culto de Santa Ceia, onde num ambiente de comunhão 
e alegria espiritual, todos participam com gratidão o privilégio da Salvação e da Vida Nova que só 
Jesus Cristo pode dar aos que crêem Nele e vivem para Ele.
 
NOMEAÇÕES
Dado o crescimento e desenvolvimento desta Obra, sendo um Movimento constante, oramos sempre 
por mais obreiros, tal como Jesus ensinou. TODOS somos sempre poucos para tanto trabalho a 
nível nacional como nas missões espalhadas pelo mundo. De entre o número dos cooperadores 
voluntários, destacam-se aqueles que, sendo fiéis a Deus e ao ministério, dando provas do seu 
empenho no uso de talentos e dons dados pelo Senhor, são nomeados como pastores, co-pastores, 
diáconos e diaconisas. Esse é sempre um tempo de bastante alegria nos nossos Congressos, onde 
juntos, oramos, suplicando a Deus para que cada um se ache Fiel a Ele na sua vida e serviço.

GRUPO DE LOUVOR

A Música e Canto é como que o “pano de fundo” de todo o nosso Congresso que gira num clima de 
louvor e adoração a Deus. Tanto os Grupos de Louvor da ICCM Portugal como de Espanha, fazem 
esse trabalho tão importante, envolvendo-nos num ambiente espiritual e animador para um tempo 
de qualidade bem passado em comunhão entre os congressistas e Deus, sendo intercalado entre as 
Plenárias, bem como nas Campanhas Evangelísticas que são realizadas no exterior. Louvado seja 
Deus por estes voluntários no Ministério do Louvor.

AUTORIDADES EVANGÉLICAS E DIPLOMÁTICAS

Nos Congressos Remar é reservado um tempo e oportunidade para que diversas entidades convidadas 
tenham um tempo para terem uma Palavra aos Congressistas, animando-nos com palavras de 
incentivo pelo nosso trabalho Remar, representado nos seus países. É com alegria que temos recebido 
embaixadores e embaixatrizes de outros países, bem como alguns presidentes ou vice-presidentes 
de Instituições portuguesas, que ao conhecerem e reconhecerem a importância desta Obra, levam 
sempre uma lembrança da nossa Associação para que não sejamos esquecidos aos seus olhos. 
Costumamos orar por essas entidades que têm sido muitas, por aqueles que regem sobre nós, para 
que o façam bem e com justiça para bem das nações.

1- Oradores 2- Nomeações 3- Grupo de Louvor 4- Autoridades Evangélicas



PALESTRA DE 
MULHERES
Temos sempre a honra de ser ministradas pela 
irmã Mari Cármen, esposa do Pastor Miguel Díez.
Os temas são variados, de acordo ao Tema do 
Congresso, mas voltado sempre para uma vertente 
mais feminina, salientando sempre a importância 
do papel da mulher na sua vida pessoal, familiar e 
social.
Ano após ano, nós somos agradavelmente 
surpreendidas e edificadas pelo ministério desta 
cofundadora do ministério Remar, que hoje é mãe 
e avó de muitos, e com a sua vasta experiencia 
pessoal e ministerial, com Cristo, enriquece-nos 
muito com a sua perspectiva e incentivo, ao vermos 
esta Obra Remar como uma Família Espiritual, 
fruto da bondade e benignidade de Deus, sem 
nunca ser descorada a nossa vida pessoal e familiar.
Tanto as mulheres que já estão servindo neste 
ministério como diaconisas, como aquelas que 
colaboram ativamente na Remar, participam desta 
reunião com alegria e dispostas para receber de 
Deus aquilo que Ele tem para nós como mulheres 
que somos, mas com a grande importância que 
temos, em Deus.
Nós, mulheres, ficamos sempre numa expectativa 
de fé sobre este momento especial para todas nós.

PÁGINA FEMININA
Para além das sessões plenárias onde é ministrada a Palavra de Deus de acordo com o Tema proposto pela 
liderança. 
Os pregadores nacionais e estrangeiros são usados por Deus, para a edificação do Seu povo. 
Durante os nossos Congressos duas cerimónias destacam-se por causa do valor e simbolismo para o Corpo 
de Cristo.
Todos os anos recebemos com muito agrado o Pastor Miguel Díez, a sua Esposa Mari Carmén, o Pastor 
Ramón Ubillos, Pastor Javi Jimenez e também muitos outros...
Oradores



Palavra do Diretor da Remar Portugal 

A Missão da Remar 

A HISTÓRIA DA REMAR

A Remar é uma Organização Não Governamental, como tantas outras Associações, Fundações, 
IPSS, Empresas Sociais, Cooperativas, Mutualidades, Clubes ou Instituições Religiosas, que se 
constituem como organizações privadas, sem fins lucrativos, ou das organizações da sociedade 
civil.
Há mais de trinta anos que a Remar tem mobilizado milhares de cidadãos a nível mundial, 
que é uma novidade em tantos aspectos. A Remar nunca esteve ligada ao Estado e à Religião a 
nível de fundos financeiros, porque abandonou a ideia de querer apenas “remediar” pequenas 
situações de pobreza, mas, tal como diz Martin Luther King, Jr. “A verdadeira compaixão 
é mais do que atirar uma moeda a um pedinte; é perceber que uma estrutura que produz 
pedintes precisa de ser reestruturada”. A Remar então, como Comunidade Cristã, tem criado 
os seus próprios meios de subsistência para atender os mais necessitados.

A VISÃO DA REMAR

A nossa Visão, cujo fundamento é o Evangelho de Cristo, é que cada pessoa, homem ou mulher, 
jovem ou criança, em virtude da sua dignidade e igualdade, seja capaz de ser, por si mesma, 
o agente responsável pelo melhoramento das suas necessidades materiais, do seu progresso 
moral e do seu desenvolvimento espiritual, para desfrutar de uma vida digna.

A Remar tem como missão melhorar as condições de vida do indivíduo, famílias e comunidades 
em países e regiões pobres, através de Projectos de Auto-Sustento de Desenvolvimento Integral, 
fazendo uso de Campanhas de Sensibilização e Congressos Nacionais e Internacionais, com a 
finalidade de proporcionar mudanças estruturais que contribuam para a erradicação da pobreza.
Estamos a lutar contra a marginalização, a fome, a deficiência da nutrição, a miséria, a doença, o 
subdesenvolvimento e o analfabetismo e a trabalhar para ajudar a erradicar as causas estruturais 
que produzem a injustiça, a desigualdade de repartição de bens, as oportunidades entre as pessoas 
e os povos, a ignorância, a falta de solidariedade, a indiferença e a crise de valores humanos e 
cristãos.

“A verdadeira compaixão é mais do que atirar  uma moeda a um pedinte; é perceber que uma 
estrutura  que produz pedintes precisa de ser reestruturada”.



A Remar tem feito mais do que ter uma abordagem sistemática dos problemas sociais, que 
“oferece mais receitas do que comida”. As nossas parcerias com as empresas, instituições e 
organizações, criam novos “mercados”, muitos deles reciclando os nossos materiais para 
arranjar meios para ir cuidando dos necessitados, alternando com a maneira como os 
governos funcionam.
Existem países que chamam este procedimento de Terceiro Sector, ou Sector Sem Fins 
Lucrativos, Economia Social ou Economia Solidária. No quotidiano, este Sector torna-
se mais funcional para o necessitado que precisa de ajuda imediata, do que do “Sector 
Público” ou do que o “Sector Privado Lucrativo” que tem um procedimento longo e 
burocrático.

Toda a ajuda, tanto do Voluntariado como de Donativos, são os 
Recursos que Deus tem usado para manter e expandir esta Obra em 
mais de setenta nações.
Se quiseres cooperar com esta Missão, procura conhecê-la. 
Podes ter a certeza de que Deus te recompensará por dares de comer 
a quem tem fome, água a quem tem sede, vestires o nu, dar um lar ao 
sem-abrigo, e socorreres ao pobre e desesperado.
A Remar tem estendido a sua mão para a ajuda física, material e 
espiritual ao necessitado e vai continuar a fazê-lo para a glória de 
Deus e contribuir para uma humanidade melhor.

Embora a Associação Remar não tenha como vocação primordial, o lucro, é importante 
que se saiba que ao termos incluído na nossa missão, a cultura, a educação, o apoio social, 
a filantropia de defesa de causas ambientais ou direitos humanos, entre outras causas 
justas, isso não significa que não se possa ter “lucro na angariação de fundos”, através dos 
trabalhos prestados dos seus utentes ou dos donativos, (novos ou usados em bom estado), 
que possam ser vendidos nas nossas Lojas Solidárias, para sustento de toda esta Obra.

Na Remar tem havido ao longo das quase três décadas de ministério, pelos vários 
momentos de escassez de fundos, a necessidade de crescer na busca dos seus próprios 
meios de auto-subsistência, para não recorrer a nível governamental. Não queremos ser 
um peso para os governos, mas um meio de cooperar com eles para um bem social.

Pr. Luís Miguel Santos



CAMPANHA EVANGELÍSTICA

As Campanhas de Sensibilização da Remar são feitas ao longo do ano por equipas organizadas, procurando estender 
a mensagem de esperança aqueles que necessitam de ajuda seja devido ao flagelo das drogas como de outras 
vicissitudes da vida.
Ao proclamarmos a solução que cremos ser a única, que qualquer um pode ser sarado pelo poder do Amor de Deus, 
fazemo-lo também nas Ruas e no Congresso anual, realizamos sempre uma maior Campanha na área de Lisboa, 
com o Fundador da Remar Internacional que costuma falar publicamente não só do trabalho prático da Remar 
no combate às dependências, mas também da Solução oferecida a cada ser humano que a quer aceitar, pois JESUS 
CRISTO ainda é a SOLUÇÃO TOTAL para o HOMEM TOTAL.

BATISMOS

Um culto de baptismos nos Congressos tem sido uma prática desde sempre neste ministério Remar. A ICCM é a 
igreja onde os utentes da Remar pertencem e assistem com regularidade, pois é uma Associação Cristã Evangélica. 
Cremos que o sucesso de cada utente passa também, e essencialmente, por cada um reconhecer a sua situação, ter 
aceitação pessoal, e ter conhecimento da Salvação em Jesus Cristo e entregar-se a Ele como seu único e suficiente 
Salvador e Senhor. O Culto de Batismos é o cumprimento de uma ordem de Jesus para testemunho público de 
que alguém anda numa novidade de vida. Marcos 16:16. Ao andar com Cristo e ouvindo o Evangelho, a Vitória da 
recuperação e integração de qualquer um é completa. Sem Deus nada podemos fazer, pois somente em Cristo há 
possibilidade de uma nova mentalidade, visão e a paz que todos procuram após as suas fragilidades..



A.O.L.
É impossível haver um Congresso sem a celebração 
de louvor, adoração e oração. Estas são as três 
formas de celebração, levando os congressistas 
a uma intimidade com Deus, que sempre usa a 
música ungida e os cânticos com as suas letras 
inspiradas para cada um, de acordo com a sua 
fome e sede Dele, se chegue ao trono de Deus e 
deixe que Ele, pelo Seu Espírito Santo, toque, 
anime, sare, conforte o coração de cada um.
Ir à presença de Deus é uma aprendizagem e 
entrega, e a AOL tem este ministério. Ao longo 
dos anos tanto os Grupos de Louvor espanhóis 
e portugueses, da Remar ou convidados, têm 
ajudado o povo a experimentar esse bálsamo 
divino. O louvor leva-nos a cantar, dançar, 
manifestar a nossa gratidão a Deus, e a adoração 
e oração ajuda-nos a quebrantar-nos perante este 
Deus grande, reconhecendo a Sua Grandeza e a 
nossa pequenez e necessidade Dele.

MISSÕES
Durante os Congressos Remar temos sempre o espaço para 
dar aos congressistas as notícias da Remar em Portugal e no 
Mundo onde estamos representados, especialmente os países 
onde o director da Remar Portugal tem responsabilidade 
direta. Hoje temos a facilidade de falar por Vídeo- 
Conferência com os nossos missionários portugueses que 
estão em Angola, Moçambique, Suazilândia, África do Sul, 
Cabo-Verde, Belize, Filipinas, Austrália, Hong Kong, entre 
outros países que são marcados pela ajuda deste ministério 
em situação de emergência pelas suas crises naturais, 
ambientais ou políticas. Sempre oramos pelas Missões e 
pelos Obreiros. Este é sempre um tempo em que se mistura 
a alegria com as nossas lágrimas. A alegria pelo privilégio 
de Servir um Deus Vivo onde Ele nos envia, e as lágrimas 
porque sabemos que a carga por vezes é pesada para aqueles 
que, com abnegação e amor, se entregam a uma Causa tão 
Nobre. 
A Remar é a Missão Evangélica Portuguesa que tem maior 
quantidade de missionários espalhados pelo mundo. 
Estamos representados em mais de setenta nações. 

1- Ligação  por  video-conferência com o 
Pastor Luís Domingues, missionário na 
África do Sul.

2- Grupo Mision no A.O.L 

1- Jovens louvando e adorando no A.O.L.



CONGRESSO INFANTIL

APRESENTAÇÃO DO ÚLTIMO LIVRO DE MIGUEL DÍEZ
95 TESES VIVAS

Mais uma vez, este ano anunciamos o tão esperado livro  de 
Miguel Díez, “95 Teses vivas”
Este será o último livro oficial de Miguel Díez.

Há mais de três mil anos que a maior parte dos rabinos e dos 
escribas judeus, consideram que a figura de Melquisedeque, 
narrada na Bíblia em Génesis 14, é um mistério divino. E 
muitos dos intérpretes da Torah, crêem o mesmo, e não 
aceitam Jesus como Messias, pois ainda não receberam a 
mesma revelação do apóstolo Paulo, que teve uma mudança 
radical na sua conversão. Ele experimentou o milagre da 
transformação de toda a sua água de conhecimento bíblico 
que enchia a sua mente como religioso intelectual, em 
vinho, pão, azeite e luz de Cristo, e foi escolhido como um 
astro principal, cheio do Espírito Santo, com a missão de 
transmitir os mistérios de Deus que dantes eram ocultos, 
como por exemplo a personalidade de Melquisedeque, 
revelada no capítulo sete da Epístola aos Hebreus.

O livro será apresentado no dia 8 de setembro, pelas 18.30h, 
no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária. 

Edições livros do Pastor Miguel Díez entre outros...

LIVRARIA  A OLIVEIRA
Em todos os Congressos temos o espaço da Livraria “A Oliveira” em funcionamento a 
nível interno para os congressistas adquirirem as suas Bíblias, livros de cariz evangélico 
e músicas em forma de CD ou DVDs para adultos e crianças, entre outros artigos. Temos 
sempre novidades, e este ano a principal é o lançamento do último livro de Miguel Díez, 
Melquisedeque.



CONGRESSO INFANTIL
AS NOSSAS CRIANÇAS SÃO IMPORTANTES PARA DEUS. 

Das crianças é o reino de Deus. 

“E lhe apresentavam crianças para que os tocasse, e os discípulos repreendiam aos que se 
apresentavam. Vindo Jesus, ele se indignou, e disse-lhes: Deixem as crianças vir até mim, 
e não impeças; porque dos tais é o reino de Deus. De verdade vos digo, que aquele que 
não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as 
crianças  nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou”. Marcos 10:14

“Eu acredito que o nosso serviço, com as crianças vai além de dar uma boa lição ou fazer 
uma atividade divertida. Acredito que é estar com elas, criar um laço, um ambiente onde 
possam sentir perto do seu coração o conforto e o abraço de Deus. Tempo onde elas possam 
expressar-se, ter a confiança de serem eles próprios, de esclarecer as suas dúvidas, e, de 
poderem  ser compreendidos.” 
É muito lindo poder servir a Deus desta forma, onde nos próprios temos a oportunidade de 
vivenciar a Graça de Deus, refletido nas crianças,  nas pessoas que colaboram, no tempo, nos 
recursos, e em nós proprios que sendo inúteis, por sua graça, Ele nos pode utilizar. 

Todos os anos é realizado o Congresso Infantil em simultâneo com o Congresso Remar para 
os adultos. O Tema é o mesmo, mas a ministração é feita de acordo com as idades. Este é um 
tempo que as nossas crianças ou as crianças de quem nos visita, de norte a sul de Portugal, 
convivem, aprendem, têm um programa especial durante três dias. É todo um trabalho 
programado em equipa, extremamente desejado, preparado atempadamente e executado 
com todo o amor e cuidado pelas crianças. Para além da nossa equipa de trabalho, são 
convidadas equipas evangélicas experientes nestes Eventos, que têm são sempre de grande 
bênção. As crianças no final de cada Congresso têm uma Grande Participação pública no 
Auditório do Congresso, perante todos, onde são tão aplaudidas por todos pela sua atuação 
na área da Música, Cânticos e Teatro.  

Jenny Figueiredo



PODE OUVIR AS NOSSAS REUNIÕES

Através da Rádio 
Sintonizando a emissão em Ultra FM 88.2
Através do site www.ultrafm.pt, emissão online

Através da internet
Via STREAMING, www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream
Domingos às 10.30 h

Acesso à FONTE DE VIDA, (Mensagem áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 00h; 3h; 6h; 9h; 11h; 15h; 19h; e 21horas

Locais de Pregação

COIMBRA
Rua da Sofia, 173

Quartas - feiras 20.30 horas / Domingos 10.30 horas 
S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nunes dos Santos, 21

Quartas - feiras 20.30 horas / Domingos 10.30 h

PORTO
Rua Santos Pousada, 658
Domingos 10.30 horas

SETÚBAL
Travessa da Carranca, 9

Sábados 17.00 horas

LAGOA/ ALGARVE 
Complexo Industrial do Carmo, 21

Domingos 11.00 horas

Periódico bimestral - Propriedade: 
ICCM—Igreja Cristã Corpo do Messias 

contacto: ev@corpodomessias.org
 www.corpodomessias.org                  

Administração: Rua Dr. Sousa Martins, lote 2   
2726-461 Mem Martins

Diretor: Pr. Luís Miguel Santos
Corpo redatorial: Pr. Paulo Tavares, José Faria, 
Mizé Faria e Jessica Mendes 

Tiragem: 500 exemplares
 

Ficha Técnica

Você também pode ser um coloborador!
 Ajude-nos a ajudar!

+351 219 206 703
remarportugal@remar.pt
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