Graça e Paz
Desejo que o Senhor eterno Deus esteja a abençoar a sua vida, família e ministério.
Estou a escrever-lhe pois na próxima segunda-feira a Sem Igual Rádio dará início à sua nova
programação, onde mais do que nunca contamos com a participação dos ouvintes.
HORA DO OUVINTE. passe na nossa página em http://semigualradio.com/horadoouvinte.html
e escolha um “artista” ou música de que goste particularmente e envie o pedido até com
dedicatória para alguém Escolhe entre domingo e quinta f e ouça no domingo seguinte com
repetição na terça feira.
DIRECTOS Iremos muito em breve ter alguns directos onde poderá vir a participar.
DEVOCIONAIS de 2ª a 6ª temos 4 devocionais, ao todo são 18 meditações a passar nas horas
certas ao longo do dia.
A PREGAÇÃO está a cargo de 3 Pastores consagrados e cerca de 30 anos de ministério em
Portugal e não só.
O SOM DA PALAVRA acontece todas as 4ª f. pelas 20h , com uma hora de emissão onde
acontece a pregação da Palavra em directo, assim como oração por países onde a Igreja é
perseguida.
9 MINISTÉRIOS e IGREJAS diferentes estão envolvidos na continuação deste projecto já a
caminho do 3º ano (MINISTÉRIOS E IGREJAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS).
Alguns MÚSICOS têm chegado até nós e enviado as suas músicas para abençoar a emissão da
rádio que é 100% música cristã evangélica e com voz 100% portuguesa de Portugal.
VOZ OFF, dois profissionais ajudam-nos com algumas das vozes que vão passando dia a dia
Em ESPERA, aguardamos a todo o momento a resposta de alguns irmãos ao convite efectuado
para que novos programas sejam acrescentados.
APOIOS para este ano de 2018 ainda só contamos com o apoio financeiro da Igreja Reformada
Evangélica, pois temos ai o nosso estúdio sem efectuarmos nenhum pagamento por isso.
Se Deus colocar no seu coração fazer alguma oferta para este ministério, veja na nossa página
como pode fazer. Teremos todo o gosto em publicitar o seu negócio / empresa caso deseje
patrocinar algum dos programas.
O MELHOR APOIO é a sua oração por nós e por este ministério que chega a todo o lugar do
mundo desde que haja internet. Ore por nós, salvação de almas e crescimento espiritual do
povo de Deus.
Muito obrigado pelo seu precioso tempo.
Vítor Maia – Pr. Responsável

