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BEM-VINDOS ao 23º Congresso  

da REMAR PORTUGUESA 

 

A todos aqueles que durante estes dias se congregam connosco, 

autoridades convidadas especialmente para este evento, obreiros 

nacionais e estrangeiros de outros movimentos congéneres, pre-

gadores anunciados e convidados, missionários da REMAR, nossos 

amigos e amigas, bem como a todos os pastores e obreiros nacio-

nais de norte a sul do país e a todo o pessoal da REMAR que se 

deslocaram para aqui estarem. 

 

Foi com enorme espectativa que esperámos por estes dias. Este 

pode ser um tempo que pode marcar para sempre a nossa vida, 

depende inteiramente de ti. Encontrarmo-nos com Deus é o maior 

enriquecimento deste tempo especial. No coração do nosso Pai, 

este Congresso já está há muito preparado, e o nosso maior dese-

jo é que estejas sensível ao seu mover. Acreditamos que O encon-

traremos se O buscarmos de todo o nosso coração. 

Acreditamos que tanto os pregadores como aqueles que estão 

envolvidos desde a primeira hora, queremos que este CONGRES-

SO seja um meio usado por Deus para manifestar o Seu poder e 

a Sua misericórdia, através de sinais, maravilhas e prodígios. 

Esta é a altura em que aproveitamos para nos encontrarmos num 

tempo de comunhão sem igual, uma vez que devido aos afazeres 

deste tão grande ministério, não são muitas as vezes em que 

podemos “estar juntos ao redor da Palavra de Deus”, onde temos 

a certeza absoluta que Deus vai falar connosco, nos motivar, 

impactar, e desafiar a fazermos mais e mais, para que o Seu reino 

cresça em nossas vidas e nas vidas daqueles que temos oportuni-

dade de tocar. 

Como este acontecimento está limitado a 3 dias, aconselhamo-los a aproveitarem o mais possível e que o façam desde a primeira hora.  

Se queremos ver grandes coisas de Deus, fiquemos na brecha e, lembre-se Deus está bastante interessado em nós, mas especialmente em ti, em todo 

o teu ser, por isso não esperes, esta é tua oportunidade, de Deus começar ou de continuar a trabalhar em ti, preparando-te para coisas maiores. 

Procuremos estar disponíveis e sensíveis para ouvir a voz de Deus. Esta é uma oportunidade que não se repete, pode não ser o último Congresso a 

que assistas, mas este pode ser o “tal”, pois nenhum será a igual a este. 

Desfruta da companhia dos irmãos, das atividades que vão ser celebradas durante este tempo em que nos separamos para glorificar o nosso Deus, 

ora pelos que vão ser batizados, pelos pregadores de uma maneira especial, a fim de que sejam instrumentos da graça de Deus e nos levem a chegar 

mais perto do Senhor da Glória. 

Procura ser abençoado, para seres uma bênção e não deixes que nada nem ninguém te prive deste tempo de crescimento. A Casa do Pai é a nossa 

casa, aproveita os tempos devocionais, colabora, exercita-te na piedade,… 

MAIS UMA VEZ, SÊ BEM-VINDO E SACIA O TEU CORAÇÃO NA PRESENÇA DO PAI AMOROSO. 

  



 
Estimados amigos da Remar: 
 
Com tristeza, por um lado, ao ver como se vão cumprin-
do os avisos bíblicos, do quebrantamento mundial, por 
causa do caos económico e as guerras que se tornam 
crónicas e as novas que se anunciam, que manifestam a 
justiça divina, pois está escrito, em Provérbios 11:24: 
 
“...Outro retém mais do que é justo, e empobrece”. 
 
Comovemo-nos diante da multidão dos desempregados, 
e das pessoas à beira da pobreza, causando-nos, por 
um lado, ira santa, mas rejeitando a insaciável avareza 
dos poderosos do mundo, que sem escrúpulos de ne-
nhum tipo, causam uma cruel injustiça social e, por ou-
tro, uma profunda compaixão por aqueles que sofrem 
as consequências desta barbaridade egoísta, impulsio-
nando-nos, com maior coragem, para nos unirmos em 
suas necessidades e sofrimentos, levando-nos a desfru-
tar de um gozo profundo ao comprovar que Deus su-
priu e continua a suprir, com grande abundância, para 
darmos de comer a muitos mais milhares de pessoas do 
que no ano anterior, além de serem recebidos nos nos-
sos lares de acolhimento, a muitas famílias espanholas, 
que ficaram literalmente na rua, comprovando a lei es-
piritual infalível de 2 Coríntios 9:6: 
 
“O que semeia pouco, pouco também ceifará.” 
 
Pela graça de Deus, vemos como cresceram os nossos 
obreiros, adquirindo sabedoria e domínio próprio, de-
monstrando um alto nível de maturidade, os quais dão 
um bom testemunho a todos os estratos sociais, nos 70 
países onde estamos manifestando o reino de Deus e a 
Sua justiça. Como resultado disso, recebemos um gran-
de número de reconhecimentos, donativos, provisões e 
apoios diversos, tanto de empresas como de instituições 
governamentais, aos quais agradeço, de todo o cora-
ção, pedindo ao nosso Pai Celestial que os abençoe 
abundantemente. 
 
Diante das convulsões sociais, que se multiplicam em 
todo o mundo, estamos convencidos que temos necessi-
dade de redobrar os nossos esforços, em oração e tra-
balho, a fim de podermos socorrer a muitíssimos fragili-
zados, que não podem, sobreviver neste mundo de com-
petição feroz e ficam desamparados, por essa razão 
continuamos a contar com a tua valiosa colaboração. 

 
A nossa auditoria pública, que testemunha a gestão cla-
ra da Remar, encontra-se sempre à vossa disposição. 

 
Com verdadeiro afeto, me ponho radiante à vossa dis-
posição. 
   

Sempre ao serviço de Deus e vosso 

Miguel Díez 
 

Presidente Fundador da Remar 

ONGD Internacional 
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Ao longo do ano, mas principalmente na altura do verão, do Norte ao Algarve, realizamos 
campanhas de Evangelização e de Sensibilização, tendo em vista a proclamação do Evangelho de 
Cristo e ao mesmo tempo falarmos dos malefícios de uma vida sem Deus que pode levar a várias 
dependências nocivas.  

Campanha 
Zona  
Norte 
——— 

Freguesia 
do 

Bonfim 

Campanha 
Zona  
Sul 

——— 
 

Amadora 

Campanha 
Zona  
Sul 

——— 
 

Setúbal 

Campanha 
Zona  
Norte 
——— 

 
Matosinhos 
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Para além de ser uma rádio generalista, não deixamos de através dela anunciar o evangelho das 
mais variadas maneiras. 
Com uma equipa fixa composta pelo Rui Campos: diretor de sonoplastia, técnico; Toni Ferraz, 
diretor de informação; o Pinduca: apresentador, DJ e produtor. Este Departamento é auxiliado 
por um bom grupo de colaboradores que dão voz a vários programas que são emitidos pela 
ULTRA FM. 
 

Acesso à PALAVRA DIÁRIA (mensagem áudio) 

Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas 

   Às 01h; 05h; 07h; 08h; 10h; 12h; 14h; 16h; 18h ou 20horas 
 

Acesso à FONTE DE VIDA (mensagem áudio) 

Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas 

   Às 00h; 03h; 06h; 09h; 11h; 15h; 19h; e 21horas 
 

Aos domingos a partir das 10.30h pode ouvir em direto a celebração realizada em S. Pedro do 
Estoril, com a pregação da Palavra de Deus. 

A gráfica SUBLIME, é um Departamento de Artes Gráficas, onde é feito quase todo o tipo de 
trabalho. 

Ainda que seja para uso interno não deixamos de fazer alguns pedidos que nos são solicitados 
para o exterior. 

 Tudo o que é publicidade das lojas (panfletos distribuídos nas imediações das lojas). 

 Estampagem de t-shirts para os retiros desde infantis aos dos jovens. 

 Publicidade colocada nas lojas e na frota de apoio às lojas. 

 A impressão da Revista Contacto e de outros manuais de apoio às casas de acolhimento. 

 Estampagem de coletes, que são usados com frequência nos peditórios nacionais, com os 
logotipos da REMAR e PARTILHA CONSTANTE. 

O trabalho desenvolvido por este Departamento é efetuado por jovens, preparados e habilitados, 
desce a sua conceção até à sua colocação final. 
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O Projeto Mãos Abertas é um projeto SOS desenvolvido pela 
Remar Portugal, e visa auxiliar na promoção da 
sustentabilidade das famílias através da doação de um cabaz 
de bens essenciais alimentares. 
Atualmente a distribuição é efetuada em Setúbal, Mem 
Martins e no Porto. 
Uma vez por mês estamos fazendo distribuição daquilo de 
que dispomos, para abençoar famílias que estão registadas 
devido à sua situação precária. 
Este é um trabalho que amamos fazer. Compartilhamos 
aquilo que o Departamento de alimentação guarda em 
armazém para esta altura. São para mais de 100 famílias os 
que nestes pontos de entrega de alimentos são ajudados. 
Este trabalho pode ser levado a cabo, porque através de 
várias empresas, recebemos os alimentos e os meios, para 
ajudar os que precisam de ser ajudados. Para dar 
continuidade a este projeto a REMAR lança um apelo a 
empresas e particulares para apoiarem com produtos 
alimentares.  

A Remar Portugal Continua ativa com os projetos sociais 
em todo o pais. Várias vezes á semana, em Lisboa, Porto, 
Coimbra e Algarve, os voluntários da instituição saem às 
ruas, acedendo aos locais onde existe uma maior 
concentração de pessoas com todo o tipo de carências 
nomeadamente sem abrigo e toxicodependentes. Para 
além da refeição quente, levamos-lhe uma palavra de 
encorajamento, convidando-os a abandonarem as 
condições em que vivem e a entrarem nos nossos 
Centros de Acolhimento. 
 

Contamos com a participação da Partilha Constante 
Associação entre outros voluntários, deixamos aqui um 
convite para colaborar com os meios essenciais 
alimentares para podermos chegar a outros. A Remar 
desenvolve vários projetos de apoio e cada vez mais os 
meios ficam curtos. Desde já agradecemos a todos os 
que fazem possível estes projetos com os seus donativos 
e colaboração.   
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A Associação Remar Portuguesa, tem as suas portas abertas a todos aqueles que se queiram vo-
luntariar para servir ao próximo. São vários os lugares em que a REMAR trabalha, apoiando os 
mais carenciados quer na Europa quer noutros países onde as necessidades das populações são 
demasiadas. 
Se é profissional qualificado ou não a sua ajuda pode ser determinante na vida de muitos. Por 
essa razão a REMAR Internacional em cooperação com a sua congénere em Portugal, dá-lhe a 
oportunidade de se juntar a nós, nesta nobre tarefa de ajudarmos os outros nas suas necessida-
des básicas. Mas nunca deixando de lado revelar o amor e a graça de Deus, através da nossa en-
trega, servindo os mais carentes independente da sua cultura, religião, raça, língua, etc. 
Servimos tendo como lema: “POR AMOR A DEUS E AO PRÓXIMO”. 
Devido às enormes carências com que nos deparamos nos lugares onde estamos ajudando, a sua 
disposição para servir como voluntário é bem aceite, mas, a nossa ajuda para que possa estar 
connosco é limitada.  
O que podemos fazer: 

 Garantimos o alojamento. 
 Garantimos a alimentação. 
 Garantimos as deslocações nos locais de trabalho e de apoio. 

 

Compete a cada voluntário o seguinte: 
 O pagamento das passagens para o país onde vai cooperar. 
 Seguros de saúde. 
 Tratamento de vistos (caso seja necessário). 

 

Em cada lugar de atividades há responsáveis, que para o bom funcionamento do trabalho todos 
os outros devem estar sujeitos (voluntários e outro pessoal da Remar). 
Deve o voluntário com o seu entusiasmo e ânimo ser uma bênção no seio do seu grupo de traba-
lho. 
Caso esteja interessado em cooperar connosco, preencha a ficha e envie-a para nós: 

Associação Remar  Portuguesa  
Departamento de Relações Públ icas  

Rua Dr.  Sousa Marti ns,  lote 2     2726 -461 Mem Martins  

 
NOME:_____________________________________________________________ 

MORADA:___________________________________________________________ 

Email ou outro contacto: ________________________ 

Profissão: _____________________________ 

De quanto tempo dispõe para ajudar: ________ 

Em que áreas considera ser mais prestável: ________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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O QUE É O P.A.C.? 
 

Um dia, considerámos que ainda que 
estivesse certo o que estávamos a 
fazer, podíamos permitir que outros 
também pudessem compartilhar dos 
seus meios com os mais necessita-
dos, e foi assim que nasceu o P.A.C. 
(Programa de Apadrinhamento de 
Crianças). 
 

COMO FUNCIONA O P.A.C.? 
 

O primeiro objetivo que procuramos 
é o de suprir a falta das figuras do 
pai e da mãe. Uma vez contactada a 
criança, e mediante um acompanha-
mento personalizado, procura-se a 
sua integração no sistema educativo 
e nos restantes programas do Lar de 
Acolhimento. 

“Em verdade vos digo que, quando a um destes 
pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.” 

Mateus 25:45  

MAIS INFORMAÇÃO 

Tel. 00351 219 206 703 / 00351 219 207 729  

Fax. 00351 213 516 152  

www.remar.pt - pac@remar.pt  

 

Rua Dr. Sousa Martins, lote 2 

2725-461 - Mem Martins  PORTUGAL 

Titular da Conta: ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA 

NIB: 0035065100424567230-36 

O QUE É O P.A.M.? 

 
É um projecto que procura apadri-
nhar aqueles que se encontram nas 
missões. A ajuda estende-se tanto 
aos missionários responsáveis, bem 
como aos demais cooperadores. 
 

Ao ajudar os missionários, estamos a 
criar as condições para que eles vi-
vam com a máxima dignidade, como 
servos de Deus e seus legítimos re-
presentantes em paragens longín-
quas. A REMAR, cuida dos seus mis-
sionários, mas ao fazer isto estamos 
a dar-te a possibilidade de seres 
abençoado por Deus, ao poderes 
participar deste privilégio. 

A tua ajuda é extremamente impor-
tante. Podes ser a alegria de outros. 

MAIS INFORMAÇÃO 
 

ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA 

Rua Dr. Sousa Martins, lote 2 

2725-461 - Mem Martins  PORTUGAL 

www.remar.pt  

remarportugal@remar.pt  

Titular da Conta: ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA 

NIB: 0035065100424567230-36 

“Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o 
que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de 
suavidade e sacrifício agradável e aprazível a De-

us.” Filipenses 4:18  
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Os pastores responsáveis pelas zonas têm a responsabilidade direta sobre os obreiros que 
trabalham com eles, com as casas de acolhimento e com a provisão económica e espiritual 
para o rebanho debaixo do seu cuidado. A responsabilidade que têm para com o pastor Luís 
Miguel. A obrigação de todos nós é a de orarmos por eles e suas famílias para que Deus os 
capacite e unja nesta tão nobre mas exigente tarefa.   

O pastor Fernando José Justino Dias, é o pastor responsável  
pela Zona Norte. 
É casado com Dora Cadena Moreno Dias e são pais de 3 filhas, uma 
das quais é adotada. 
O seu contacto: email: efedias60@gmail.com 

                             Telemóvel: 965 027 430 

O pastor Vítor Manuel de Matos Pinto, é o pastor  
responsável pela Zona Sul. 
É casado com Carla Isabel B. Fernandes Pinto e são pais de 1 filha e 
um filho. 
O seu contacto: email: vitorpinto@mac.com 
                             Telemóvel: 963 380 158 

 

O pastor José Alexandre Soares Nunes , é o pastor responsá-
vel pela Zona Centro. 
É casado com Olena Dumpa Nunes e são pais de 2 filhos. 
O seu contacto: email: remarcentro@remar.pt 
                              Telemóvel: 964 941 575 

 

O pastor Angel Chaparro, é o pastor responsável pela Zona do 
Algarve. 
É casado com Káttia Chaparro e são pais de 2 filhas. 
O seu contacto: email: remaralgarve@remar.pt 
                             Telemóvel: 964 875 523 

 

O pastor Luís Miguel Jacinto dos Santos, é à data de hoje o Di-
retor Nacional da Associação Remar Portuguesa, bem como o 
Pastor Principal da Igreja Cristã Corpo do Messias. 
É casado com Sandra Paula Guedes dos Santos, são pais de 4 
filhos, um deles adotado. 
O seu contacto: email: luismi4@mac.com  
                              Telemóvel: 932 096 795 

mailto:vitorpinto@mac.com
mailto:remarcentro@remar.pt


O Pastor Luís Miguel Santos, para além da responsabilidade no território nacional, ele tem 
debaixo da sua responsabilidade e supervisão o cuidado para com os missionários no Continente 
africano, Belize que se situa na América Central e também na Ásia e Oceânia. 
Para além das suas frequentes viagens que faz acompanhado com a sua esposa Sandra, o pastor 
Luís, quando está em Portugal e sabendo das necessidades que encontra nos respetivos campos 
missionários, diligência com o Departamento de Relações Públicas o envio de contentores, com 
provisão para não falte nem mantimento nem a ajuda material, para que os missionários possam 
mais desafogadamente (ainda que dependam de Deus em primeiro lugar), desenvolver o seu 
ministério. 
O envio de missionários, de obreiros, e de pessoal com tarefas de cariz profissional, é também 
uma preocupação sua. A Fidelidade de Deus tem sido além das nossas expetativas, Deus tem 
levantado obreiros, ainda que seja esta uma necessidade constante, porque o trabalho cresce e 
se desenvolve na visão da Associação REMAR, que está firme no lema “POR AMOR A DEUS E AO 
PRÓXIMO”. 
Não esquecemos aqueles que ao lado dos responsáveis do campo estão ao lado dos mesmos 

dando o seu melhor pela obra de Deus e 
pelas preciosas pessoas a quem ajudam 
com amor e empenho. Queremos honrá-
los desta forma humilde mas sentida. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A maior parte destes obreiros são os naturais 
destes países que já foram ganhos para Jesus 
e, por amor aos seus conterrâneos estão 
procurando que outros em condições 
semelhantes às que eles se encontraram 
venham a conhecer o AUTOR DA SALVAÇÃO -   
CRISTO JESUS. 
Como Corpo de Cristo, todos nós devemos 
estar comprometidos com Deus para orar em 
favor destes que estão nas missões. 
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A família Mestre, serve 
ao Senhor no Belize 

O Andorinha serve ao 
Senhor em Hong-Kong 
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A família Guerra serve ao 
Senhor na Suazilândia 

A família Domingues serve ao 
Senhor na África do Sul 

A família Macedo serve ao 
Senhor em Angola 

A família Rito serve ao 
Senhor em Moçambique 

A família Batista serve ao 
Senhor em Cabo Verde 

Para além dos responsáveis, por cada país há toda uma equipa de homens e de mulheres que 
não os podemos esquecer, juntos e empenhados levam a obra REMAR mais além. 
No continente africano ainda existe trabalho da REMAR, que é sustentado pela Remar 
Internacional, não estão diretamente debaixo da responsabilidade e da supervisão do pastor Luís 
Miguel, mas lembremo-nos de orar também por eles.  
O mesmo acontece com a Remar Austrália onde serve ao Senhor o Pastor Luís Brito, também ele 
deve estar na nossa lista de oração. 
Se sente necessidade de saber mais em relação a este trabalho nas missões visite o site da 
remar.org   
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Em cooperação com a ASSOCIAÇÃO PARTILHA CONSTANTE, tivemos a oportunidade de ajudar 
tanto no envio de contentores, todos com ajuda humanitária, mais concretamente, com roupas, 
sapatos, brinquedos, materiais de construção, tintas, ferramentas, móveis, eletrodomésticos, 
carrinhos de bebé, material e equipamento escolar, equipamento hospital, muletas, bengalas, 
cadeiras de rodas e bens de primeira necessidade e ainda um veiculo automóvel usado enviado 
para Cabo Verde. Em ajuda financeira a diversas missões no estrangeiro. Em Portugal temos 
auxiliado mensalmente 30 famílias do Porto, e 6 famílias e 4 pessoas da Zona do Algarve, todas 
carenciadas e devidamente referenciadas. 

Semanalmente, foram distribuídas refeições quentes aos sem-abrigo que se encontram nas 
zonas mais degradadas das cidades de Lisboa, Sintra, Porto, Gaia, Coimbra e Setúbal e Portimão. 

Em Lisboa e no Porto, bem como, semanalmente, na distribuição de refeições quentes a 
aproximadamente 85 (oitenta) sem-abrigo dos Bairros do Aleixo e da Pasteleira, no Porto, no 
âmbito do denominado projeto “Anjos da Noite”. 

A Associação iniciou um projeto destinado a sem-abrigo da Zona do Porto que consiste na 
realização mensal de um jantar para 150/180 pessoas.  
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