


“Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais
imitai, atentando para a sua maneira de viver” Hebreus 13:7
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- Pr Josué Moreira

C omemorar 20 anos em Portugal é muito
importante, e falarmos aqui da
comemoração do MSBN. Este ministério

tem conseguido nestes 20 anos alcançar grandes
objetivos. O número de pessoas que já passaram por
Portugal e que fazem parte da nossa história é o
aspecto mais importante. Por sermos uma igreja
étnica em sua maioria por acolher brasileiros e
outras nacionalidades, temos diversos que já
estiveram conosco e retornaram aos seus países, e
que fazem parte desta história. Ela é composta por
homens e mulheres dedicados, esforçados e que
devem ser honrados por isto. Duas décadas de
história é tempo de glorificarmos e exaltarmos o
Senhor. São enormes as conquistas, pois as lutas e
dificuldades de nossa história, trouxe-nos vitórias.
Sendo cada uma delas especiais, e que conseguimos
desfrutar neste período.

Louvo a Deus pela vida de nosso
presidente internacional, pastor Antônio Domingos
dos Santos, que não cessa de nos abençoar com
oração, apoio, preocupação e carinho especial. E já
que dele falo, também me refiro à administração de
nosso pastor, que confiou a nós o cuidado de
Portugal e a supervisão na Europa. A mim, é uma
honra e agradeço por fazerem isto.

Hoje, completamos esta data especial, pela
missão que nos foi dada. E estamos a desenvolvê-la
conforme o que Deus nos deu, o que é uma honra a
mim fazer parte. Também quero agradecer a minha
família. A dedicada esposa Inês Moreira, que
auxilia a mim e a todo o ministério. Ela tem uma
grande paixão e admiração por este trabalho.

Glorifico a Deus por isto, pois sou abençoado com a
esposa que tenho, pois ela se esforça e muito na
Obra do Senhor. Chegamos a uma época de
comemorar a aquisição de nosso templo sede.

Hoje, estamos louvando a Deus por
realizar as celebrações de nossos 20 anos em um
espaço próprio. Isto é uma grande vitória e um
milagre. Pois em plena época pandêmica, Deus nos
honrou ao usar pessoas de todos os segmentos, da
banca, assessoria jurídica e todos os demais que
estiveram conosco nesta conquista. Estar
comemorando os 20 anos dentro do espaço próprio,
mesmo ainda por remodelar e acabar, é uma grande
oportunidade para glorificar e enaltecer o Nome do
Senhor.

Parabenizo meus companheiros pastores,
evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores e
o ministério no geral, que comprou a idéia e está
junto neste propósito. Ninguém faz nada sozinho. E
estamos a celebrar os 20 anos com sucesso e
milagres, é graças a Deus e a estes a quem o Senhor
tem usado, homens e mulheres cheios do Espírito
Santo, com a visão missionária e do Reino de Deus.
Que Deus abençoe a todas as nossas 15
congregações, e agora para o ano iremos para a 16ª,
com o centro de eventos que será um local de
encontro, mas também será uma nova congregação
que vamos iniciar. Logo, só nos resta louvar e
agradecer ao Senhor, e que neste encontro possamos
ser grandemente abençoados.

Parabéns MSBN, parabéns a você
membro, congregado, obreiro, que faz parte deste
projeto missionário.

Palavra do Presidente



E m 2021, completamos duas décadas da
Assembleia de Deus MSBN em Portugal, a
compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo

com perseverança e ousadia.

Apesar de sermos tão recentes em solo
português, nossa história, como qualquer outra são
cheias de detalhes, porém aqui vai um resumo:

Após visitar Portugal e ao ver a
necessidade de enviar missionários para cooperar
com a evangelização do país, o Pastor António
Domingos dos Santos, sentiu o desejo de iniciar um
Projeto Missionário na Europa. O MSBN já existia
como projeto missionário desde 2000, em Atlanta,
nos Estados Unidos.

O trabalho missionário em Portugal
iniciou de forma oficial no dia 17 de Outubro de
2001, quando chegou ao país o pastor Almir Gomes
dos Santos, acompanhado de João Batista dos
Santos. Inicialmente, estes irmãos ficaram
hospedados na casa de Getúlio Caxias dos Santos, o
qual trabalhou, e muito, na orientação dos
missionários recém chegados e na formação inicial
da igreja. 

Imediatamente os missionários já
iniciaram suas atividades de evangelização,
visitação e reuniões nas casas. Os primeiros cultos
de ceia foram na casa  de António Santos Bispo e
Larissa Chaves Ribeiro, em Azambuja, uma vila
portuguesa no distrito de Lisboa.

Em 26 de Dezembro de 2001, foi alugado
o primeiro salão para facilitar a acomodação dos

novos convertidos e membros, na Rua Direita de
Povos, nº 96 1º esquerdo, no bairro de Povos em
Vila Franca de Xira. Atualmente o nome desta rua
é: José da Costa e Silva. Este local abrigou a sede
nacional por 7 anos. 

Em 2002, a igreja começou a se expandir
no território português e foram instaladas casas de
oração em diversas localidades do país nos anos
seguintes. Pois a igreja AD MSBN crê que a igreja
local é o núcleo vital para um serviço eficaz na
compreensão e serviço do ideal de igreja, conforme
diz a Bíblia.

As igrejas foram sendo abertas conforme
as oportunidades surgiam e pastoreadas pelo
trabalho de inúmeros homens que fazem parte desta
história, dentre eles missionários enviados pela
Assembleia de Deus em Guarapuava, no Estado do
Paraná-Brasil, a igreja mãe do MSBN.

Em 2010, nossa sede nacional veio para o
centro de Vila Franca de Xira, na Rua dos
Bombeiros Voluntários nº 40. Foi um grande passo
para a igreja na época, pois a igreja desejava
investir em casas de oração próprias, com o projeto
Nosso Templo, para instalação da sede nacional,
sem esquecer de cada igreja local, pois esta é uma
rede de pessoas comprometidas em realizar o
trabalho de Deus, e também fazem parte deste ideal
e projeto.

Com a crise financeira global, e que
atingiu em cheio a União Europeia, inclusive
Portugal, foi preciso recuar. E em Janeiro de 2014,
nossa sede foi mais uma vez transferida. Agora,
para a rua Almeida Garrett nº 32, ainda na área
central de Vila Franca de Xira. Mas o trabalho em
cada congregação, manteve-se mediante o estado de
cada igreja local, com as devidas adequações em
cada contexto.

O trabalho voltou a avançar com o apoio
de diversos irmãos e do ministério MSBN de alguns
países, e permaneceu a abrir igrejas e a servir as
pessoas.

Nossa História em Portugal

Missionários fundadores juntos na 8ª EB em 2011



E m 2020, em plena pandemia, a igreja se
manteve fiel. Servindo, avançando e
cuidando de quem precisou de nós. Neste

mesmo ano, voltou a trabalhar intensamente com o
PNT (Projeto Nosso Templo), o qual já vinha sendo
arquitetado desde 2008.

E em 25 de Agosto de 2021, foi assinada a
escritura de um imóvel em Santa Iria de Azoia, uma
vila do município de Loures, na Grande Lisboa.
Este presente, Deus nos concedeu exatamente no
ano que celebramos as duas décadas da igreja em
Portugal.

Nestes 20 anos, podemos dizer com toda
segurança “...Até aqui nos ajudou o Senhor” (I Sm
7.12). 

Chegamos aos 20 anos, com 15
congregações que estão em plena atividade, obreiros
e líderes comprometidos com o Reino de Deus em
ministérios nacionais e locais. Mais de 950 crentes

servindo ao Senhor, e com expectativa em alta para
os próximos meses e anos, a desenvolver o plano de
ação que traz novas igrejas e projetos de expansão e
consolidação em solo português, para irmos mais
longe e alcançarmos mais pessoas.

Afinal, ainda há muitas localidades em
Portugal sem uma igreja evangélica e que precisam
ser alcançadas, e por isso, há muito por fazer.

Que bom ter você conosco, como parte da
família MSBN, a fim de:

1. Conduzir as pessoas a Cristo;
2. Propiciar um ambiente para a comunhão entre

os crentes, que perpetuem em suas vidas
valores idênticos por amor a Deus;

3. E, de modo eficaz, preparar e alimentar
espiritualmente as pessoas, a visar o seu
crescimento e amadurecimento espiritual, e o
da igreja de Cristo em Portugal.

Representantes da diretoria e assessoria jurídica do MSBN Portugal



 Início: 26/Dez/2001  Rua Almeida Garrett, nº 32 CP: 2600-095

Pr Josué Moreira e Inês
Moreira

É uma honra agradecer a Deus em
primeiro lugar, e ao carinho da igreja em Vila
Franca de Xira que tem nos dispensado nesta
trajetória dos 20 anos do MSBN em Portugal, mas
precisamente nos 15 anos que sirvo a esta igreja em
especial, onde ela tem sido espetacular no cuidado
com o pastor, e o dia-a-dia da igreja como igreja-
sede. Os auxiliares, presbíteros e cooperadores que
estão, e todos os que já passaram foram sempre
compreensivos. Atualmente, somos
aproximadamente 80 pessoas entre membros e
congregados, que estão firmes e atuantes, e
glorificamos o nome do Senhor por este grupo. Tem
sido uma congregação firme e coesa em todos os
momentos destes 15 anos que fazemos parte desta

história. Que Deus abençoe a nós, ao MSBN
Portugal, e a igreja em Vila Franca de Xira.

“
”

Vila Franca de Xira



 Início: Janeiro/2005  Rua Vitor Cordon - nº 54 CP: 2050-351

Pb José Costa Coimbra e
Lisiane Coimbra

Em Azambuja, estamos a ver o amor e a
misericórdia de Deus, numa igreja que está a crescer
e amadurecer espiritualmente, e em números de
pessoas. Nos 5 anos que cá estamos, vimos a igreja
buscar conhecimento para crescer na graça e
conhecimento, temos um povo unido, abençoado e
centrado no Evangelho. MSBN Portugal,
continuemos firmes e constantes, para que o
ministério continue crescendo, seja uma carta aberta
em clareza e direção como tem sido, sendo uma
benção para quem chega e vem fazer parte

“

”

Azambuja



 Início: 20/Out/2007  Praceta Pedro Álvares Cabral, 7 C/V Dto CP: 2580-494

Pr António Santos Bispo e
Larissa Santos

O momento atual é de grande colheita em
todos os níveis. Deus está a salvar almas, e por sua
misericórdia e mão poderosa tem trazido grande
crescimento. Tudo isso, é fruto de uma igreja que
está envolvida nesta grande Obra que o Senhor
confiou em nossas mãos, e atualmente temos sido
edificados e desfrutamos de intenso crescimento,
com a poderosa mão do Senhor sobre nossas vidas e
sobre a igreja. Isto nos tem alegrado, temos sido
abençoados, e claro, todo o ministério, pois somos
parte de um todo, não somos uma igreja isolada.
Pelos nossos 20 anos, minha palavra é GRATIDÃO,
por tudo o que Deus fez, e principalmente, em
minha vida. Hoje, o que sou, e onde cheguei, só
posso ser grato a Deus pela vida de nossos pastores,
os primeiros missionários, e pelo pastor Josué
Moreira. E só consigo lembrar de ser grato pelo que
Deus tem feito, está fazendo e vai fazer, pelos

companheiros de ministério, pela união e coesão,
por tudo o que eles tem feito pelo ministério.
Chegamos até aqui por estarmos unidos no mesmo
propósito.

“
”

Carregado



 Início: 01/Junho/2018  Praceta Leonardo Coimbra, nº 13B CP: 2845-028

Pb Vitor Soares e Ester
Soares

Graças a Deus, temos vivido um tempo de
crescimento. Recebemos famílias e pessoas que
estão a chegar, e por causa disso, estamos a viver o
melhor momento da igreja local. Nosso desejo nesta
celebração dos 20 anos do MSBN, é que
continuemos a crescer, como tem sido nestas duas
décadas. Não é um projeto qualquer que permanece
em um tempo como este, que é fruto de um trabalho
árduo que iniciou há tempo atrás. E agora,
celebramos a conquista de um dos grandes objetivos
que é nosso primeiro espaço como centro de
eventos e sede nacional. Que sigamos assim,
avançando, crescendo, comprando mais espaços,
abrindo igrejas, alcançando mais pessoas.

“

”

Cruz de Pau



 Início: Maio/2002  Rua do Mercado, nº 7 A CP: 2655-306

Pr Vinícius Pereira e Paula
Soares

MSBN Ericeira está em crescimento, é
isto que temos vivenciado por aqui. Que Deus
continue a dar a este ministério muito sucesso, para
a glória do nome d`Ele.

“
”

ERICEIRA



 Início: Dezembro/2003  Estrada São Luiz nº 59 - CP: 8000-123

Pr Wemerson Alves de
Souza e Amanda Souza

O momento atual do MSBN Faro está
muito bom, e claro que pode melhorar. Deixo uma
mensagem de esperança à igreja nestes 20 anos, de
que conquistemos tudo aquilo que Deus tem para
nós e para o MSBN.

“

”

FARO



 Início: Setembro/2005  Rua Fernando Pessoa - Lote 349 CP: 2865-648

Pb Miquéias Rangel e
Sandra Rangel

A igreja vai muito bem, na área espiritual
e também na chegada de diversas pessoas para ser
parte desta igreja. Nosso desejo é que o MSBN
continue a crescer, a abençoar vidas. Pois este
ministério tem sido um canal de benção para
pessoas que estão desesperadas, não só aqui em
Fernão Ferro, mas em todo o Portugal.

“

”

FERNÃO FERRO



 Início: Junho/2009  Rua de Arroios, 179 A CP: 1150-053

Pr Valcir Antonio Valente
Silva e Emília Marcela Silva

Hoje, estamos a viver frutos de
semeaduras que foram feitas nestes anos todos da
igreja de Lisboa. Nunca vimos tantas pessoas a se
converterem por aqui. Este é o melhor momento da
igreja em Lisboa, como comunidade, como igreja
em todos os sentidos. Que ao celebrarmos estes 20
anos, permaneçamos unidos, pois Deus tem se
agradado. E a união deve estar acima de tudo. Este
deve ser nosso foco, na essência do corpo de Cristo
que é a unidade, pois Deus está a mandar o
crescimento para a sua igreja.

“

”

LISBOA



 Início: 2009  R. Joaquim Duarte Resina - Edifício Bela Vista Bloco 11, 2640-503

Pb Edson de Sá Martins e
Mary de Sá Martins

Minha avaliação é positiva sobre o nosso
momento atual em Mafra. Como qualquer igreja
local, temos tempos de altos e baixos, mas Deus tem
nos abençoado. E por tudo o que passamos, temos
sido honrados. Nestes 20 anos de MSBN em
Portugal, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Muitos
desafios, muitas lutas, mas em todas tivemos
vitórias ao longo destes 20 anos. Ele tem abençoado
e sustentado, e por isso nos alegramos muito. Ele
nos tem dado Sua Graça.

“

”

MAFRA



 Início: 22/Maio/2021  Rua Horta do Goivo

Pb Silvio Quental e
Miraldina Quental

Somos uma igreja local, com o desafio
primário de crescermos espiritualmente, e de
trabalharmos com os membros disponíveis para
criarmos raízes na oração e Palavra, acolher almas
que Deus vai mandar para este local. Estamos em
fase de nos conhecermos, e edificarmo-nos na
Palavra, orar e buscar o que Deus quer fazer
naquela região. O propósito de Deus não existe só
para agora, mas há mais, em toda a região onde
estamos. Cabe-nos sermos sensíveis ao Espírito
Santo para nos guiar sobre o que quer fazer através
de nós, e cremos que Deus nos chamou, levantou o
MSBN naquele lugar, e debaixo da graça desta
igreja missionária, estarmos em lugares remotos,
como é o caso de Montemor-o-Novo, onde o
Evangelho está esquecido. E aqui está uma igreja
levantada para que, pela Palavra venha avivar
aquele lugar, firmados na oração e crença. Nossa
mensagem para estes 20 anos, é que mesmo apesar
de lutas e dificuldades, desafios que temos pela
frente, e muitos já passados, é que não percamos o
foco de 20 anos atrás de quando começou. O que
Deus falou ao coração do pastor Antonio
Domingos, não podemos perder de vista. Servimos
o mesmo Deus. Ele não muda. O que prometeu,
certeza que vai fazer, mesmo mediante lutas e

dificuldades, Ele é fiel para fazer. Desafios como o
Projeto Nosso Templo, alcançar o sul e norte de
Portugal para Cristo, e outros. Por isso, não se deve
tirar de vista o que Deus colocou no coração de
homens e mulheres ao anunciarmos Cristo e Sua
Vinda. Ele virá, de certeza, e muito breve. Que Ele
nos dê muita força para caminhar e deixarmos uma
geração de adoradores, homens e mulheres que
possam buscar a Deus e realizar o que Ele ainda tem
para a Sua Igreja.

“

”

MONTEMOR-O-NOVO



 Início: Novembro/2004  Rua António Sérgio nº 18 B - CP: 2780-186

Pr Josué Júnior e Jéssica
Moreira

Em Deus tudo começa bom, é
aperfeiçoado e caminha para a excelência. Assim
tem sido com a igreja MSBN Oeiras, e com a igreja
MSBN em Portugal. Nesta caminhada, seguimos
abandonando complexos, aprendendo com a história
de cada congregação, acreditando em nosso
potencial e seguindo firmes e constantes. Pois
nestes 20 anos, somos uma igreja em obras. Não
estamos prontos, mas estamos em movimento, e em
crescimento. Cada momento de nossa igreja, traz
uma particularidade especial, sendo uma vírgula de
nossa história, mas conscientes de que não é o ponto
final. Há mais para fazer, há mais para ser, enquanto
Jesus não vem para buscar os seus. MSBN é uma
obra de Deus, e por causa disso, ninguém pode
parar. Grandes desafios nos cercam em cada
congregação, e em todo o país, mas a igreja que é de

Deus, vai avançar, crescer e prosperar, para a Sua
Glória. Parabéns MSBN Portugal.

“
”

OEIRAS



 Início: Abril/2005  Estrada nacional 118, KM 47 D CP: 2120-066

Pb Alan Gomes Santos e
Vanessa Ingrid Santos

Em meio às dificuldades que o mundo está
passando, Deus tem nos ajudado a prosseguir com
nossa missão. O Senhor tem batizado pessoas no
Espírito Santo, renovando e salvando. Posso dizer:
até aqui nos ajudou o Senhor. Cheguei no ministério
em 2011, onde fui batizado nas águas, na
congregação MSBN Oeiras. O ministério nesses
anos vem crescendo, principalmente pela bondade e
misericórdia do Senhor e pela responsabilidade e
dedicação dos nossos líderes, que vem lutando para
alcançar mais almas. O que mais me chama a
atenção no ministério é a transparência e o zelo pela
Palavra, pois muitos estão usando o misticismo ou
permitem que o mundanismo entre em seu
ministério para atrair pessoas. E nesses anos o

ministério vem usando a Palavra de Deus, e Deus
tem nos presenteado com a sua graça.

“
”

SALVATERRA DE MAGOS



 Início: Janeiro/2005  Rua do Loureiro, nº 1 Secarias – Silveira CP: 2560-410

Pr Marcos Ferreira e Elzeni
Ferreira

No momento, a nossa igreja em Silveira
vai muito bem. Devido ao intenso trânsito das
pessoas, alguns saem para projetos pessoais e bem
recomendadas seguem para outros países e
localidades. Mas também estamos recebendo
constantemente. O MSBN é um ministério que,
antes de nascer no coração do pastor Antonio
Domingos, nasceu no coração de Deus. Pois com os
20 anos em Portugal, e 21 anos de fundação, o
MSBN cresceu no mundo. A conclusão que retiro
disto é que a mensagem de Atos dos Apóstolos tem
se cumprido no dia de hoje, quando o Senhor
começou este projeto por meio de nosso pastor
presidente internacional, com a mensagem e
propósito de alcançar as nações, e seguir adiante.
Como disse Jesus “em Jerusalém, Judéia, Samaria e
até os confins da terra”. E esta mensagem, pelo

ministério MSBN, têm alcançado as nações
poderosamente, e tem crescido muito em pouco
tempo.

“
”

SILVEIRA



 Início: Maio/2012  Avenida General Humberto Delgado nº 43 – Loja 6, 2560-272

Pr Carlos Ramos e Denise
Ramos

Apesar de estarmos há pouco tempo na
igreja MSBN Torres Vedras, estamos recomeçando,
refazendo e em superação. Sobre estes 20 anos,
nossa mensagem é “vamos em frente”. Deus nos
confiou uma missão, e ela será cumprida. Ele que
nos dá o crescimento, que converte, que muda, que
nos dá força para cumprirmos a missão que Ele nos
convocou para fazer.

“

”

TORRES VEDRAS



 Início: 25/Abril/2009 (pela missão MSBN)  Rua da Estrada Velha, nº 1, 2710-642

Pr Antonio Marcos e Maria
Aparecida Silva

O momento da igreja em Sintra é de
reconstrução. Começamos há pouco tempo por aqui,
e estamos na fase inicial. Para os 20 anos de nosso
ministério, nosso desejo é que venha mais e mais
anos, que cresça cada dia mais, que seja próspero e
que Deus esteja conosco naquilo que virá.

“

”

VÁRZEA DE SINTRA









Projeto Nosso Templo
7 de Novembro de 2021, foi um dia importante para nós. Foi tempo de agradecer pela compra

da nova sede nacional e centro de eventos, e realizarmos nosso primeiro batismo neste
espaço. Neste mesmo dia, 7 pessoas foram batizadas nas águas, e houve decisões a Cristo.



Todas as vezes que as pessoas se unem em um propósito, as coisas acontecem. Será muito
bom contar consigo no Projeto Nosso Templo. Vem, e seja parte disto!

msbnportugal.com/doacoes

Chegada ao Centro Exterior

Área de convívio Cozinha em Obras

Refeitório Espaço do Futuro Auditório




