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OS "DEMAS" DA ACTUALIDADE

"Porque Demas me desamparou
amando o presente século"

"Tim.4:10.

Imaginamos a tristeza do apóstolo Paulo ao escrever estas pala-
vras, uma vez que trabalharam juntos na seara do Senhor.

Paulo que dedicou toda a sua vida ao seu amado Senhor. Sua
vida não tinha valor, se não fosse para glorificar somente o nome
daquele que duma forma sacrificial o salvou.

Paulo lutou para que os seus cooperadores compartilhassem da
mesma forma a devoção genuina que nutria pelo nosso Deus, e
no momento crucial da sua vida padecendo na prisão, testifica de
que Demas, seu amado colaborador o abandonou preferindo os
prazeres do "mundo" e as suas "vantagens" efémeras.

(Cont. na pág. 6)

o DESTINO
O DESTINO
O DESTINO
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Muitos há que perguntam se após o nascimento, o destino de
uma vida, assim como o dia da sua morte já estão traçados.

É certo que nenhum ser humano conhece o dia da sua morte,
senão Deus que é o Ser Todo-Poderoso e Omnisciente; porém
todo o homem viverá uma vida que mais cedo ou mais tarde pro-
vocará a morte física do seu corpo, conforme o modelo utilizado.

Se o homem não utilizar as refeições com método antes comer
e beber fartamente, sem regra, é evidente que mais cedo do que
seria normal sofrerá os respectivos rnaleficlos no seu corpo. Se o
homem se esquecer propositadamente de se alimentar, então o
dia da sua morte está a ser traçado para breve. Se o homem se
suicidar, aí traçou o dia da sua morte.

Assim se verifica através dos 3 citados exemplos que o homem
pode traçar o fim da sua existência neste mundo, sendo Deus a
isso alheio. No entanto Deus tem' interesse que o homem viva
sobre a face deste planeta feliz e durante muitos anos. Por isso
decretou leis que sendo utilizadas na prática serão de efeito eficaz
para uma vivência harmoniosa e duradoura. Recordo o 6.o manda-
mento dado por Deus a Mú:<;ése confirmado por Paulo em Efé-
sios 6:1-3 como sendo de grande valor: "Honra teu pai e tua
mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra".
Se o homem apreciar a vida desejará dizer como Moisés: "Ensina-
-me a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações
sábios", (Salmo 90: 12). Assim obedecendo às leis naturais e às
leis divinas o homem pode ter a certeza de uma vida com proprie-
dade porque experimenta nos seus dias a verdade de que o
Senhor nunca desampara os que O buscam (Salmo 37: 25),

O homem pode traçar o dia da sua morte, mas contra a vontade
de Deus, porque o desejo divino é de que o homem seja um efec-
tivo servidor do Seu plano, tendo reservado a sua morte física
para o último dia.

Samuel Pereira
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Já alguma vez viram como se fa-
brica um barril?

A arte de tanoeiro tende a extin-
guir-se apesar de encontrarmos quem
ainda se dedique à construção de
barris. Se for a Esmoriz você ainda
pode vê-los usando um processo
bastante interessante.Só um tanoeiro
com a sua experiência é capaz de
fazer um bom barril, nem eu nem
você vai conseguir fazê-lo se não é
um bom tanoeiro. Construir um barril
exige muita experiência, tem várias
etapase diferentespartes em madeira.

Há quatro princípios essenciais
para fazer um bom barril:

1- Precisater um bom funda-
mento.

2 - Cada parte lateral precisa ficar
completamente segura ao fun-
damento.

3 - As tábuas laterais (com o
nome de aduelas) precisam
ficar completamente unidas e
ajustadas.

4 - Depois de todas as aduelas
unidas, formar um círculo
completamente fechado e se-
guro com protecção de arame
que as envolve.

Se uma simples e pequena pedri-
nha estiver entre as juntas o barril
não vai servir.

Se todas as aduelas estiverem pró-
ximas mas não unidas, o barril não
vai funcionar.
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BEM AJUSTADO
E CONSOLIDADO

(EF. 4: 16)

Se todas as partes forem perfeitas
excepto uma, mesmo assim o barril
não serve.

Se o barril tiver um bom funda-
mento, e todas as aduelas bem liga-
das ao mesmo, não tendo um topo
perfeito, como fecharemos o barril?
Claroque o barril não serviria.Também
o barril não continha o líquido se o
arame exterior que envolve as aduelas
não estivesse presente. O arame
exerce pressão nas aduelas para que
fiquem firmemente unidas, e nada as
possa separar.

Nenhum fundamento pode o ho-
mem dar como o que Cristo Jesus
nos dá em I Cor. 3:11. Este é o
fundamento perfeito e todos os que
aceitam Cristo como Salvador e
Senhor podem descansar neste
fundamento e regozijar-se pelo Espí-
rito Santo em Deus. Nos Actos dos
Apóstolos lemos como os díscipulos
foram cheios pelo Espírito Santo.
Mesmo actualmente Ele enche de
paz e regozijo aqueles que amam ao
Senhor.

Mas nem sempre esta situação
acontece. Há muitos crentes que não
descansam e regozijam na Sua paz e
poder, pelo contrário a divisão e
desunião são as principais caracterís-
ticas. Todos lutam pelos seus direi-
tos e pontos de vista, mas nin-guém
luta para solucionar o problema.A
natureza humana domina em vez
dos frutos do Espírito. O testemunho
exterior pode continuar mas o poder
do Espírito Santo extingue-se, a ale-
gria desaparecee o coração não tem
paz. Ir à Igreja começa a ser um acto
meramente mecânico e o seu estado
espiritual é idêntico ao estado da
Igreja de Laodiceia (morno) o que é
abominação para o Senhor. E então
ficamos perplexos perante a situação
e interrogamo-noscomo foi. Voltando
ao nosso exemplo-o barril- se uma
pequena pedrinha ficar entre as
aduelas não permitindo assim uma
perfeita junção, o barril não vai servir.
Uma minúscula e simples pedrinha

I

A. Doolan

que não é retirada rapidamente, torna
o barril inútil. E o que existe entre os
crentes que causa separação? É pre-
cisamente um pequeno desentendi-
mento, uma palavra mais dura outras
vezes por um pouco de dinheiro ou
um espírito duro e orgulhoso criando
uma barreira, um "gelo" que se sente
mas que se ignora. Assim, juntos
não enfrentam e confessam o peque-
no problema, e a sã comunhão dá
lugar a uma pseudo-comunhão. E
porque as juntas não estão realmente
unidas no Espírito, caindo uma junta
fora do círculo, logo todo o círculo
fica fragmentado, quando, mais do
que nunca, se deveria manter estrei-
tamente unidos.

E apesar das orações não há ben-
ções, ora-se por um reavivamento,
só, que o Espírito Santo não pode
actuar havendo desunião no espírito
dos crentes.

A exortação acerca da unidade no
espírito que gera a paz, foi "esque-
cida" devido ao desentendimento ou
palavra dura, e esquecido juntamente
o verdadeiro amor que devemos ter
pelos nossos irmãos em Cristo Jesus.

Queridos irmãos, sejam unidos,
cada um de vocês sózinho não faz
nada. O que vos manterá num circulo'
estreito e unido é o amor do nosso
Senhor Jesus e o poder desse amor.

A. Doolan

ACAMPAMENTOS

COMO FOI O TEU ACAMPAMENTO 87?

ESCREVE·NOS E FALA·NOS SOBRE AS
NOVIDADES DE PROVEITO PARA A
TUA VIDA.



Em 21 de Junho, no lugar de Perrães - Oliveira do Bairro, 38 crentes obedeceram ao mandamento
de Jesus (Mat. 28: 19), descendo ás águas do baptismo. Os baptizados estão integrados nas Igrejas
locais em : Pardilhó, Madalena, Estarreja, Sangalhos, Cacia, Moita, Silveiro, Anadia, Paredes do
Bairro, Gafanha, S. J. Madeira-Centro, S. J. Madeira-Fontainhas e Algeriz.

Nesse dia mais de 300 pessoas tiveram o ensejo de escutar a Palavra de Deus, transmitida pelos
Ir.s Carlos Alves, Manuel Andrade e José Fontoura, num culto ao ar livre.

PELAS IGREJAS
COIMBRA

Em 19 de Junho 1987 o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra informou os responsáveis,
da próxima entrega de um terreno localizado ao fundo da ladeira do Alto de S. João para

r">; construção de uma casa de oração.

CONCHADA - COIMBRA

Esta Igreja local está empenhada na aquisição de uma casa para promover a sua activi-
dade normal e necessita de cerca de mil contos para completar a quantia necessária para a
efectiva compra. O actual salão necessita de obras e o "senhorio" colocou uma acção de
despejo em tribunal.

Agende este caso em oração.

VALADARES

Em 15 de Agosto esta Igreja local promoveu um culto de baptismos no Centro Bíblico
de Esmoriz.

PARDlLHÓ- ESTARREJA

Os anciãos desta Igreja local continuam interessados na aquisição de um edifício para
feitura de um Lar para a 3. a idade.

Continuemos a orar sobre este assunto.

COUTO - CUCUJÃES

A Igreja nesta localidade inaugurou em 21 de Junho de 1987 o seu templo completa-
mente remodelado.

Durante a semana que se seguiu foram organizados excelentes programas musicais e
convívios. A pregação do Evangelho e exibição do Filme" Jesus" foram o corolário do
programa presenciado por muitos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

I 26 Setembro 87-Sábado

Realiza-se na sede da Livraria Esperança-
- Porto, uma reunião de anciãos das Igrejas
Evangélicas.

Esperamos pela sua presença a partir das
10 horas.

I 27 Setembro 87-Domingo

A partir das 10 horas realiza-se em Perrães
um culto de baptismos.

Para mais informações contacte o Ir. Manuel
Ribeiro (Sangalhos) tel. (034) 741304.

10 Outubro 87-Sábado

Os Obreiros e Anciãos das nossas Igrejas
Evangélicas do Norte, Centro e Sul reunern-se
neste dia, a partir das 10 horas, na Rua da
Sota, sede da Igreja em Coimbra, para o habi-
tual encontro trimestral onde são comunicados
assuntos de vária indole.

Agende esta data e compareça.
Para mais informações, contacte o Ir. Carlos

Alves - Livraria Esperança - Tel. 25287.

I 7 Novembro 87-Sábado

Se Deus o permitir realizar-se-à durante a
manhã e tarde deste dia a 3. a Conferência
Regional- Norte sobre um tema bíblico que
brevemente informaremos.

O local de realização está programado para'
o novo templo da Igreja em Cucujães,

Para mais informações contacte-nos.

LIVRO DO BIMESTRE

- Dons Espirituais-
Autor: Ronald E. Watterson
62 Pág. 150$00

Adquire este magnífico livro
na Livraria Esperança.

ESTE ESPAÇO PODE SER AMPLIADO
ENVIE AS SUAS NOTÍCIAS
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RUTH SOBRAL

49 anos de vivência em comum. É bastante!
Quantos casais poderão atingir este mesmo
número? Certamente não foi fácil. Surgiram
problemas de vária ordem. Todavia houve um
mutuo esforço para chegar até ali e é bom ouvir
o Sr. Sobral dizer - não tenho dúvidas de que
o Senhor nos uniu.

D. Ruth-nasceu a 24 de Fevereiro de 1912
em Inglaterra e morreu a 16 de Maio de 1987.
Filha de pais ingleses. Tinha uma irmã e um
irmão. O seu pai foi um bom pregador espe-
cialmente ao ar livre; a sua mãe uma cantora
formidável, que muito animou as reuniões do
seu marido.

Bem nova começou a ter o desejo de ser
missionária, e Portugal era o seu país desejado.
Depois de ter contactado o casal Frank Smith,
já instalado em Portugal, mais propriamente,
em Estarreja,. eis que deixa o seu país com 23
anos e junta-se a este casal. Mas era necessário
aprender a língua portuguesa e isso para ela
foi de facto um problema grande, e que nunca
chegou a dominar bem. Havia necessidade de
arranjar alguém para lhe ensinar e ao casal
Smith também.

Surge então um jovem simpático que tendo-se
deslocado à América para frequentar um curso
de línguas, não o acabou, mas voltou a Portu-
gal dominando bem o inglês; é este jovem que
vai ensinar o casal e a jovem.

Entre esta jovem e o seu professor trava-se
uma grande amizade que se vai desenvolvendo
e termina em casamento. Logo foi marcado o
dia e a cerimónia teve lugar em Estarreja,
presidida pelo Sr. Frank Smith.

Já no 2. o dia da sua lua de mel, o Sr. Sobra!
junto com a sua esposa deslocam-se ao Silveiro
para ali, ele pregar. Nessa noite e para alegria
de ambos 3 almas rendem-se ao Senhor Jesus.
Bem cedo portanto começam a sentir que o
Senhor os tinha separado para Ele, e por isso
viverem apenas da fé e ao longo de todo o
tempo as suas vidas caracterizaram-se por isso,
pois nunca fizeram qualquer peditório. De
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facto o Senhor nunca lhes faltou com o
pão de cada dia e tudo o que tinham
partilhavam com os outros. Tinham
mesmo feito urnapromessa ao Senhor,
de nunca pedirem nada a ninguém.

Ela tinha música dentro de si e assim
podia bem animar as reuniões em que o
seu marido pregava. Bem novinha
começou a aprender a tocar piano, pois
era o costume da família, que todos os
filhos tocassem um instrumento. Com
este dom, através dos tempos fOI trans-
mitindo-o a outros e alegra-nos saber
hoje que há jovens que estão servindo o
Senhor na área da música.

Este casal não teve filhos, porém
puderam ver com alegria filhos dos

outros pais crescerem apoiados por eles e
sobretudo no campo espiritual. Eu própria
posso testemunhar o quanto aprendi com este
casal e mais propriamente com a D. a Ruth.
Exímia cozinheira - foi em sua casa que eu
aprendi a gostar da cozinha e até algumas
regras de boa conduta à mesa.

Durante alguns anos da minha adolescência
pude ficar com eles parte das minhas férias
grandes. Como era bom estar ali, com a sua
sobrinha e uma outra moça. Havia nesta casa
um bom hábito - ao pequeno almoço tirava-
-se duma caixinha, um cartão com um versi-
culo e cada pessoa teria de o decorar para à
hora do .almoço o recitar.

Os dias iam passando e o desejo de abrir
novos trabalhos surgiu. Primeiro, foi no Palhal,
seguido de Albergaria-a-velha e Sobreiro. Não
era fácil a deslocação a estes lugares e tiveram
que fazer muitos quilómetros a pé e de bicicleta.
A oposição apareceu e os maus tratos também.
Todavia não desistiram. De Estarreja passam
para Espinho. Aqui a vida não é fácil, pois
ainda não havia os tão práticos fogões a gás e
eléctricos, pelo que a máquina a petróleo e o
fogão de lenha foram os mais usados.

Abre-se o trabalho de Espinho a 5 de Janeiro
de 1942, seguido de Ovar, Fontainhas= S. João
da Madeira e S. Tiago de Riba-ul a Sul de
Espinho; Madalena, Cedro, Gulpilhares e
Belomonte a norte de Espinho.

Como as mulheres e as crianças também
faziam parte dos trabalhos abertos, logo surgiu
o desejo de fazer algo por elas. Então começou
a fazer-se em cada trabalho uma reunião de
Senhoras e Escola Dominical para crianças.
Mas as crianças eram pobres e muitas vezes
iam mal vestidas à E. D. Porque não aprovei-
tar algum tempo entre as senhoras e fazer-se
alguns trabalhos em malha que servissem as
crianças mais desfavorecidas? pergunta a
D. a Ruth! Foi uma óptima ideia, que em breve
foi posta em pràtica. Assim quando as
senhoras se reuniam para orar e meditar na

Palavra de Deus sempre tiravam algum tempo
para tricotar.

A hospitalidade foi a dominante deste casal.
Sempre tinham a casa cheia. Por lá passaram
muitas pessoas. Uns com o objectivo de
aprenderem a língua e irem para outros países
servir o Senhor, outros por dificuldades de
vida.

Era necessário fazer-se algo mais pelos filhos
daqueles que se iam convertendo. Numa das
viagens com o seu marido à América e contando
aos crentes como decorria o trabalho em
Portugal surgiu a ideia de se fazerem acampa-
mentos. Mas como, se os filhos dos crentes
não tinham possibilidades financeiras? Entre
os crentes americanos houve o desejo de ajudar
os portugueses e logo a D. a Ruth começou a
trabalhar no sentido de se realizarem acampa-
mentos ali na área onde ela se encontrava.
Comprou cobertores e lençois. Comprou-se
um terreno em Esmoriz e em conjunto com o
Sr. Doolan, arranca-se com o I. o acampamento.
Foi um sucesso, apesar das humildes instala-
ções. Mas constrói-se um lindo edifício; e
aquela senhora não pàra no seu desejo de
mais e mais. Ela própria dirige a classe das
crianças e faz o que pode na cozinha. Aquelas
mãos que faziam tão bons petiscos, também
são hábeis para os trabalhinhos que nós tanto
apreciamos, pois alguns deles ainda os temos
expostos nas paredes nas nossas casas.

Uma nova ida à América e uma nova ideia
vem consigo - fazer-se um congresso de senho-
ras. Como, onde e quando? Surgiram algumas
oposições, mas finalmente o I. o congresso de
senhoras tem lugar em Esmoriz, no edifício
dos acampamentos a 10 de Junho de 1961. Foi /
uma alegria! Depois, todos os anos se efectuou
o congresso de senhoras. Com o decorrer dos
anos surgiram algumas dificuldades, mas no
ano transacto em que comemorava as bodas
de prata, foi uma alegria ver a D. a Ruth
reunida com tantas outras irmãs.
Como atrás disse, a hospitalidade foi uma

dominante naquele casal e, de sua casa, que se
transformou numa escola, teem saído alguns
jovens pregadores.

A comunidade Evangélica de Portugal está
agora mais pobre, até que Deus levante outras
mulheres identicas à D. a Ruth.

NOÉMIA ANDRADE

CONCURSO ESPECIAL

Ao longo dos próximos números faremos um
concurso bíblico composto de várias formas de
participação.
Os participantes (podem ser todos) terão o pre-
vilégio de exprimir os seus conhecimentos e ga'
nhar um bom prémio ao fim de seis problemas.
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JOSÉ ILIDIO FREIRE
COMO PAULO, COMBATEU O BOM COMBATE

ACABOU A CARREIRA
GUARDOU A FÉ
E EM 19 JULHO 1987 DEUS O CHAMOU AO LAR CELESTIAL

u ;

José Ilidio Freire, nascido no século
passado, enquanto decorria o ano de 1892, é
justamente considerado um dos maiores pio-
neiros portugueses no trabalho evangelístico
em Portugal.

Ainda jovem iniciou-se no aprofundamento
da vida cristã aceitando o Senhor Jesus Cristo
como Seu Salvador aos 17 anos de idade.

Nesse ano de conversão, 1909, José Ilidio
Freire assistiu a algumas conferências evangé-
licas dirigidas pelo Ir. Rodolfo Horner, direc-
tor da Associação Cristã da Mocidade, na
sede desta organização, sita na Rua das Gai-
votas em Lisboa e foi precisamente numa.
dessas conferências que Freire sentiu a
chamada do Senhor. A mensagem exposta
pelo Ir. Horner sobre a ovelha perdida de
Lucas 15: 4-7 tocou profundamente o seu
coração de maneira tal que se sentiu espi-
ritualmente perdido se não obedecesse à
chamada Divina. Quando chegou a casa, ajoe-
lhou-se junto da sua cama e começou 'a falar
com Deus pedindo-lhe a salvação da sua alma
e confessando-Lhe os seus pecados.

O período político e religioso do ínicio do
século não era o melhor para aqueles que ver-
dadeiramente se dedicassem a seguir Cristo.
No ano de 1910, um ano após a sua conver-
são, eclodiu a revolução republicana que depôs
o Rei D. Manuel 11 por um lado, por outro a
Igreja Católica controlava religiosamente o
povo, .sendo proibido distribuir e ler as escri-
turas.

Em 1920, Freire toma uma difícil mas
também muito importante decisão na sua

vida: dedica-se completamente ao Ministério
empenhando-se activamente na evangelização
itinerante, na distribuição de literatura e no
evangelismo dos reclusos. A sua decisão era
difícil porque 5 anos antes tinha contraído
matrimónio, e sendo pai de uma menina neces-
sitava de consolidar a estrutura familiar através
do bom emprego de guarda-livros que possuía
na firma "Casa Street". A sua decisão era
muito importante porque desejava obedecer
ao mandamento do Senhor "Ide, ensinai .... "
(Marc. 16: 15). Mas Freire decidiu-se pelo
melhor e produziu nos anos seguintes "frutos"
visíveis na obra do Senhor. Apesar de sofrer
perseguições devido ao fanatismo de alguns
adeptos do catolicismo romanista, desde ape-
drejamentos a incitações dos próprios padres
para com os populares, (alguns chegaram a
gritar frases como: "Mata-o que é protes-
tante"), nunca desanimou no seu empenho
porque sabia que a causa que servia era nobre
e para Cristo, seu Redentor (Rom. 1:16-
I Ped. 4: 15-16).

Freire nunca temeu as dificuldades humanas.
Ele percorria cidades e aldeias, a pé ou de
carroça, sempre pregando o Evangelho de Cristo
como o Poder de Deus para a Salvação. Muitas
vezes necessitou de descanso e a melhor maneira
de o conseguir era dormir na sua própria
carroça, apesar de muitas vezes ser incomo-
dado pelos lobos.

Mas, em resultado do seu Ministério muitas
almas encontraram o Salvador e vàrias Igrejas
foram fundadas (entre elas: Bucelas, Sines,
Carregado, Carrascal, e em colaboração com

o Ir. Ernesto Holden , Castelo, Salvaterra dos

Magos, Alvalade, Maria Pia, etc.). Também
se preocupou com a realização de Escolas
Dominicais procurando chamar as crianças
para o conhecimento da Bíblia e de Jesus
Cristo como Salvador. Do mesmo modo visitou
encarcerados falando-lhes do Justo Redentor,
e teve o prazer de contactar com o maior
burlão da História Portuguesa, Alves dos
Reis, o qual, segundo pessoas intimas confir-
maram, aceitou Jesus no fim dos seus dias.

Freire foi um destacado escritor. Ele é autor
de muita literatura evangeIistica e tradutor de
vários folhetos do inglês para o português. Foi
um dos responsáveis pela criação da revista
"Alimento Espiritual" e tem o seu nome refe-
rido no nosso hinário "Hinos e Cânticos"
como autor de 19 belos hinos e coros (veja-se
os números: 221-365-379-388-422-558-559-580-
593-596-650-677 -678-687-692-694-703-742-747),
alguns dos quais são cantados com entusiasmo,
graças à maravilhosa letra e música apro-
priada. Freire foi também um dos fundadores
da "Convenção Beira- Vouga", que há mais
de 50 anos se realiza anualmente.

Não esqueçamos: José I1idio Freire foi um
homem temente a Deus, consagrado a Deus e
exemplo para todos os cristãos. Foi um homem
de oração e por isso a obra que realizou deu
os seus frutos. Freire era um amigo de Deus,
por isso todas as noites se levantava às 4.30
horas para passar 2 horas na meditação das
Escrituras e em oração com Deus.

.Comp. Samuel Pereira
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-GRANDES TEM~S DA BoíBLIA

A VERDADE
ACERCA DO BAPTISMO

J. FONTOURA

A CONVERSÃO

Quando verdadeira, é um acto de inteli-
gência, coragem e abnegação. O pecador per-
dido, ao descobrir a sua salvação em Jesus,
aceita-a sem discussão, por ela ser perfeita.
Seguidamente, como crente já salvo reconhece
Cristo como Senhor da sua vida. Submete-se
livremente ao Seu senhorio, sem pôr quaisquer
condições. Mêrce desta atitude, assumida com
lucidez e sem constrangimentos alheios, ele
não se opõe áquilo que o Senhor determinou
para si como crente. E assim, para ele, o
caminho directo nem sempre é o mais curto.
O caminho que encetou está balizado segundo
a soberana vontade de Deus. Por isso, não
procurará evitar nenhuma das suas balizas

í"""'\para chegar mais depressa ao objectivo
desejado.

o BAPTISMO F. A SANTA CFlA

Terá o crente de passar, após a sua conversão,
pelo baptismo na água, antes de chegar à Mesa
do Senhor? A sua profissão de fé em Cristo
não será suficiente para ele ter acesso à Santa
Ceia, sem o baptismo? Não será este o tal
caminho mais curto? - As respostas a estes
quesitos devem ser procuradas com a maior
isenção nos ensinos e comportamentos dos
crentes que nos precederam na História da
Igreja.

O Memorial, ou Santa Ceia, foi instituído
mesmo pelo Senhor. Todos os que partici-
param neste acto, incluindo Jesus, tinham
sido baptizados. Antes do Seu retorno à glória,
Ele confiou a Grande Comissão à Igreja. E a
ordem foi: "Ide, fazei discípulos de todas as
nações, baptizando-os em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo" - Mat. 28: 19. Pelo
que o Senhor disse, E NUNCA ANULOU, o
baptismo teria de ser, e é, o primeiro passo no
caminho do discípulado. Não dar este passo é
o mesmo que querer ser crente, mas não discí-
pulo do Senhor e Mestre.

III

Observemos como tudo veio a processar-se,
desde então. No Pentecostes, quase três mil
convertidos. E todos foram baptizados-
Actos, 2. Em Samaria, os que criam na prega-
ção de Filipe logo eram baptizados, "tanto
homens como mulheres" - Actos, 8. Na estrada
entre Jerusalém e Gaza, a primeira coisa que o
mordomo-mor da rainha Candace fez, logo
que creu, foi a pràtica do baptismo - Actos, 8.
Saulo, a seguir ao seu encontro com o Senhor,
só voltou a comer depois de ser baptizado-
Actos, 9. Em Cesaréia, na casa de Cornélio,
aquela reunião memorável só terminou quando
a multidão, baptizada no Espírito Santo,
também foi baptizada na água - Actos, 10.
Em Filipos, tanto Lídia, como o carcereiro
logo creram foram baptizados, assim como as
suas famílias - Actos, 16. Em Corinto, onde
Paulo evangelizou, "muitos creram e foram
baptizados" - Actos, 18. E em Éfeso, os doze
que Paulo encontrou "mal baptizados", não
foram admitidos na igreja local antes de serem
baptizados de novo-Actos, 19. Atendendo a
estes testemunhos das Escrituras, constatamos
que a simples profissão de fé feita por todos
estes crentes, nos mais diferentes tempos e
lugares, não bastou para conduzir à Mesa do
Senhor mas - isso sim - ao baptismo. A Mesa
do Senhor sempre ficou reservada para depois.
Deste modo fica confirmado que o caminho
directo realmente PODE NÃO SER O MAIS
CURTO.

Não poderá o baptismo ser considerado um
acto facultativo, deixando o crente livre para
fazer a sua opção? - Entendê-lo-íamos assim,
se a Palavra de Deus nos oferecesse algum
ensino ou exemplo nesse sentido. Mas não
oferece.

Imaginemos um irmão a quem caiba o
ministério do ensino na igreja X. Nesta supo-
sição pensemos também em mais dois crentes,
recentemente convertidos, que o ouvem desen-
volver o tema sobre o baptismo na àgua.
Segundo ele, este sacramento está na Bíblia e
foi observado no princípio. Entretanto - ainda
de acordo com as suas explicações - esta prá-
tica caíu em desuso, por o baptismo não ter
sido destinado à Dispensacão da Graça. Aquele
irmão - que parece-dotado de espírito liberal
- entende, todavia, que a prática deste manda-
mento deve ser considerada facultativa, e
assim ensina também. Em função disto cada
crente é livre para requerer ou dispensar o
baptismo.

Quem entenderá aquele irmão? Se ele está
seguro de que o baptismo não é para a Dispen-
sação da Graça, seja coerente com o ensino
que dá e proíba-o terminantemente. O seu
ministério é exercido sem convicção, pelo que
leva sempre a conclusões contraditórias. O

Senhor Jesus recomendou: "Seja o vosso falar:
Sim, sim; não, não; porque o que passa disto
é de procedência maligna" - Mat. 5: 37.

E Paulo, por sua vez, podia lembrar: "Como
Deus é fiel, a nossa palavra para convosco
não foi sim e não" -" Cor. I: 17-19. Convém
ler estes versículos com atenção. Claro que
ele, Silvano e Timóteo eram discípulos fiéis ao
seu Mestre. Que diremos do irmão de quem
falamos?

A doutrina ambígua daquele irmão anima
os dois crentes referidos a fazerem opções
desiguais. Um é baptizado, e o outro não.
Compreende-se: quando a mente do ensinador
está dividida o seu ministério faz divisão.

Já apontamos a primeira consequência.
Prossigamos. Estes dois crentes sentam-se à
Mesa do Senhor. Um: está baptizado, mas o
outro não. Cada um pensa que está na posi-
ção certa e o outro na errada. Ora, a exorta-
ção Paulina é: "Completai o meu gozo, para
que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o
mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa"-
Filip. 2: 2. Pois é precisamente isto que estes
dois irmãos não podem sentir. Não iludamos a
verdade. E, por haver ali, provavelmente,
outros crentes baptizados e não baptizados,
estes dois representam uma' igreja dividida na
Ceia do Senhor. De harmonia com 1 Cor. 10: 17,
o pão sobre a mesa, antes de partido, repre-
senta a unidade de todos os participantes.
Porém, numa igreja. dividida - pelo menos
nesta área - falta-nos saber que é que o pão
realmente representa nesta altura. Deste modo
se verifica que um ensino sem sentido único
pode causar sérias complicações, tanto para os
que o aceitam como para quem o ministra.
Essa nunca foi nem será a vontade de Deus
para a nossa vida. Portanto, se a Bíblia repro-
duz com letra de forma a ordenança do Senhor
sobre o baptismo e a Santa Ceia e o seu aceita-
mento por parte de todos os crentes ao longo
dos tempos, só nos cumpre dispensá-Ia quando
a mesma Bíblia declarar a sua anulação com
letra de forma também. Enquanto não o fizer,
obedeceremos.

J. FONTOURA

O SONO É O EXTREMO DA PREGUIÇA
A MORTE É O EXTREMO DA FRAQUEZA

J F.

REFRlGERIO fi



o o JUVENTUDE

INFLUENCli).NTES ou
INFUENCIA VEIS

José Certos

o mundo está cada vez mais corrompido. Aquilo que ainda em anos recentes
poderia considerar-se imoral é hoje considerado normal. Aqueles que antiga-
mente, ao namorar, procuravam respeitar a Deus, ao próximo e a si mesmos,
seriam hoje taxados de "botas de elástico" ou "quadrados". E assim vai o
mundo, como a Bíblia já previa, "de mal a pior". Ora, é neste mundo que o
crente tem de viver; mais do que isso; tem que brilhar. O cristão não pode
esquecer que é o "sal da terra e a luz do mundo" e que por isso está aqui
para, como luz, indicar o caminho e, como sal, preservar, ser entrave à cor-
rupção. Porém, embora seja triste constactá-lo, a verdade é que a maioria dos
jovens, ditos evangélicos, procede em certas áreas como que se do mundo
fossem. Citaremos, como exemplo, a forma de namorar; namoram mais como
aprendem das telenovelas do que como filhos de Deus que dizem ser. O problema
é que, quando confrontados com esta verdade, não a aceitam, preferindo con-
siderar quem a expõe como "atrasado" ou então argumentando o quanto
podem, talvez mais para se convencerem a si próprios do que aos outros.

Citemos dois casais de jovens namorados como exemplo: O primeiro namora
há apenas um ano; já se relacionam sexualmente porque, segundo eles, "afinal
vamos casar e vamos!; porquê esperar até ao casamento?" O segundo, por
motivos de trabalho, casaram "pelo civil" e já se relacionam sexualmente.
Ouando chamados à atencão cara o facto de aue ainda não "casaram na igreja"
respondem: «A Bíblia não manda "casar na igreja" havemos de o fazer um
dia mas até que isso aconteça já nos consideramos marido e mulher, para quê,
pois, esperar pela cerimónia na igreja?»

É claro que nesta sociedade cada vez mais materialista, parece ridículo não
se aproveitar o "prazer imediato"; se Deus está ou não de acordo com isso,
pouco importa. Este pensamento, embora compreensível entre os que não
conhecem a Cristo, é revoltante quando praticado por aqueles que dizem
conhecer ao Senhor. Para Deus, não há lugar para o prazer sem a responsabi-
lidade.

É claro que o casamento envolve três aspectos, todos eles de suma impor-
tância e por isso, nenhum deles descurável:

1- Responsabilização perante os homens ou "casamento civil" (notar que
a Bíblia diz: "deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua
mulher. .. "; (Gn. 2: 24) logo havia duas testemunhas do facto).

2 - Responsabilização perante Deus ou "casamento na igreja" (é bom não
esquecer que o casamento foi a primeira instituição divina; (Gn. 1: 27-
-28 e 2: 24) quão ridículo seria praticar-se tal acto sem pedirmos a ben-
ção de quem o instituiu!).

3 - Aspecto sexual; que só deverá ser tido em consideração após os outros
dois aspectos terem sido considerados.

Entre os judeus era costume a mulher ser pro-
metida ao homem algum tempo antes do casa-
mento se efectuar. Porém, relações sexuais
seriam impensáveis antes do casamento (lem-
bremo-nos de Maria e José; (Mt. 1: 18-20) a
Bíblia mostra que o sexo é apenas para ser
desfrutado por marido e mulher e que o corpo
de um, só pertence ao outro após o casamento
(I Cor. 7: 1-5). Todos os argumentos em con-
trário esbarram contra este facto que nunca o
deixará de ser.

É muito mais importante sermos influen-
ciantes do que influenciáveis. O jovem crente
precisa crer e praticar isto, ou então fica fora
dos propósitos que Deus tinha ao chamá-lo
pata fora do mundo. Vivamos no mundo sem
esquecer que não lhe pertencemos (I João 2:
15-17).

JOSÉ CARLOS
REFRIGÉRIO@)

PALAVRAS BíBLlCAS CRUZADAS
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PROBLEMA N. 03

HORIZONTAIS: I - Atributo de Deus. Tio
de Jacó. 2 - Este tinha uma jumenta falante.
Salvo do dilúvio (inv.). 3 - Praga do Egipto.
Filho de Davi. 4 - Rei mau de Israel. Membro
que Deus deu ao homem (Ecl. 5). 5 - Família
de I Cr. 4. O mesmo que Gomer (medida
antiga). 6 - Iniciais do profeta que foi elevado
ao céu. Praga egipcia. 7 - Cidade conquistada
por Josué. 8 - Animal biblico. Rei de judá.
9 - O que Jesus ensinou em Mt. 6. Onde Jesus
subiu para orar. 10- Nome de Esdras lO.
Irmão de Abrão.

VERTICAIS: I- Pai de Ismael. Ilha onde
Paulo esteve. 2 - Esposa de Roboão. O outro
nome de Noemi. 3 - Sobrinha de Abrão (inv.).
Companheiro de Paulo. 4 - Amiga dos Israe-
litas (Jz I). Pai do juiz Eúde. 5 - Filho de Adão.
Duas letras do número de anos que o Diabo
estará preso. 6- Deus criou este (inv.). Irmão
de Jacó 7 - Colega de Paulo. Duas letras do
homem que fugiu de ir a Ninive. 8 - Cidade de
Judá. Mãe de Samuel. 9 - Nome de I Cr. 8: 4. /"
Companheiro de Timoteo. 10- Cidade edificada
por Semede. Cidade. de Moabe (inv.). Nome
de I Cr. 7: 12.

ACTIVIDADES
12 SETEMBRO

Neste sábado, pelas 15 horas os J. I. N.
realizarão no Centro Biblico de Esmoriz o habi-
tual CONVIVio COM LANCHE COMUNITÁRIO.
Comparece.

5 OUTUBRO
Neste feriado, 2. a feira, os J. I. N. levam a

efeito mais um convivio social e cristão no
Pavilhão G'i'mnodesportivo da Escola Secun-
dária Dr. Manuel Laranjeira (ex-liceu),. em
Espinho (sujeito a confirmação) com jogos de
futebol de salão, voleibol e pregação do
Evangelho.

Mais informações serão enviadas para as
Igrejas. Entretanto inscreve-te com uma equipa
por Igreja até ao dia 27 de Setembro.


