Sem Igual Rádio

www.semigualradio.com
Às Igrejas e ministérios Cristãos Evangélicos.
Graça e Paz Desejo que o Senhor Eterno Deus esteja a abençoar a sua vida, família e
ministério.
O meu nome é Vítor Maia e sou Pastor na Igreja Reformada Evangélica já à mais de 30 anos,
também sou Pr. colaborador da I Igreja Evangélica Congregacional de Lisboa.
Casado e resido em Massamá no concelho de Sintra.
Estou a escrever-lhe pois na última semana de Setembro celebraremos o nosso 3º aniversário
e no dia 1 de Outubro, iremos dar início à nova programação, da Sem Igual Rádio.
Tanto quanto conhecemos a Sem Igual Rádio é a única web rádio cristã evangélica de Portugal,
100% gospel, feita exclusivamente por portugueses e em português de Portugal.
Obviamente nada, mas mesmo nada contra os nossos amados irmãos brasileiros, que pela
graça de Deus têm imensas web-rádios do género, e a quem desejamos as mais ricas bênçãos
do nosso Deus, mas pretendemos marcar a diferença também com a língua portuguesa de
Portugal.
Neste momento há vários Ministérios e Igrejas diferentes que estão envolvidos na continuação
deste projecto (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.
Nomeadamente Héber Marques, Sérgio Guerreiro, Ana Mary, Anselmo Ralph com o seu
ensina-me a amar, e do Brasil Tiago Tinoco e Milagres Roots
Na VOZ OFF, dois profissionais ajudam-nos com algumas das vozes que vão passando dia a dia.
Programação actual
Temos a leitura diária dos devocionais, Boa Semente e Vitamina E; também o De Cá Para o
Mundo (DCPM) criado e realizado por mim mesmo, já no numero 1010 com emissão também
na 24 horas rádio e numa rádio FM em Portugal.
O Programa Coisas do Maia, há semelhança do DCPM também é emitido na 24 horas rádio; e
já conta quase com 200 emissões.
Todas as semanas realizo um directo com mensagem bíblica, e temos ainda algumas
mensagens / pregações gravadas que passamos semanalmente.
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CONVITE
Queremos alargar as nossas tendas, que é como quem diz, os nossos colaboradores e assim
dar oportunidade às igrejas e ministérios evangélicos de levarem a mensagem bíblica mais
longe.
Provavelmente na sua igreja há quem possa gravar semanalmente uma mensagem bíblica de
10 a 15 minutos; ou quem sabe alguém que nos queira abençoar com a gravação de uma
receita de culinária, ou talvez um programa a falar das diversas regiões de Portugal ou ensinar
algo, até falar de desporto, em especial aquele menos referidos nos órgãos de comunicação
social. Há uma imensidão de oportunidades que podemos desenvolver.
Se tem um ministério de interesse geral e que deseje divulgar, ou um evento, ou se tem um
negócio que queira publicitar, então pode usar este meio que colocamos ao seu dispor.
Quer participar?
Teremos todo o gosto em publicitar o seu negócio / empresa caso deseje patrocinar algum dos
programas.
Fico a aguardar o seu contacto pelo 966502382 ou email gospel@semigualradio.com para
conversarmos sobre a possibilidade de fazer parte desta equipa e assim ajudar a levar o nome
do Senhor Jesus mais longe.
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
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