
"UM CONSUMO DIÁRIO"
Deusdeu ao homem o talento de descobrir. Através da

investigação este ser humano tem descoberto e Inventa-
do ao longo dos tempos coisas inimaginávels. '

A televisão é uma das mais recentes Invenções estan-
do dia adia aser melhorada nos seus aspectos técnicos.
Este meio de comunicação dá ao homem a possibilidade
'de estar constantemente actualizado em relação ao que
se passa no mundo em todos.os aspectos da vida, seja
social, política, religiosa, moral ou económica. Naverda-
de, a televisão é um grande espelho de todos os acente-
cimentos mundiais, não sendo, no entanto, Infallvel no
que transmite. A possibilidade de aprendizagem através
deste veículo de comunicação é de uma extraordinárla
facilidade, veja-se como as crianças decoram o nome e
as histórias dos desenhos animados quapresenclam e
como algumas delas tem dificuldades nas escolas! '

Assim pode-se constactarquea televisão, se bem usa-
da, serviria como veículo de bem estar, de educação, e
de ensino moral. Não é o que se passa na actualidade.
Apesar de se poder arrumar num cantinho da nossa ca-
sa, ela oferece todos os dias distracção, armas para o
amor e para o ódio, sexo, problemas com soluções irra-
solúveis pelos que os documentam, ficção ••• etc.

Nos dias de hoje o grande fenómeno que atrai os olha-
res e ouvidos para o pequeno ecran, sãoas telenovelas.
Estas, transmitidas, no 151 canal, no 251 canal, ao melodia,
à tarde e aos fins de semana, são um autêntico chamariz
para o tempo perdido, uma forma de encher as mentes
com uma história sem pés nem cabeça, deaprofundara
imoralidade, de promover a mentira, de incentivar a
guerra familiar, o divórcio e de organizar uma sociedade
decadente, triste e sem esperança. "

As telenovelas tem uma audiência de tal forma garan-
tida, que os responsáveis pelas transmissões não olham
a meios para lhe dar uma continuidade cada vez mais
atrevida. Vale tudo, apetece-me dizer.

Jesus Cristo ensina que devemos buscar primeiro o i ,

reino de Deus e asua justiça e todas as outras coisas nes, !
serão acrescentadas (Mt. 6:33). Paulo escreveu que to- ,
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ICHEIOS DO EspíRITO SANTO,
QUAIS OS SINAIS?

"Escolhei, pois, irmãos, entre vós, sete homens de bôa
reputação, cheios do Espírito Santo e de sebedorie. "
Atas 6:3; ~ .

Estamos à procura dos sinais de uma pessoa cheia do Espirito
Santo como aqueles que receberam a ordem dos apostolos para
escolherem sete homens cheiosde Espirito Santo e de sabedoria
para colocarem sobre o importante trabalho da administração
diária entre as viúvas. No capitulo onze dos Atos dos Apóstolos
lemos que a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia
para ajudarosnovos convertidos. Ele é descrito como homem
debemecheiodo Espirito Santoedefé". APalavrade Deus nos
diz'tr!s coisas importantes acerca deste homem cheio do
Esplrito Santo. A primeira é que ele "exortou a todos a gue per-
manecessem no Senhor com propósito de coracão". Um ho-
mem cheio de Espirito Santo guiará os outros sempre para o
SENHOR. É mais fácil fazer adeptos para certas doutrinas ou
movimentos do que firmar os crentes no Senhor. Uma vez que
salientamos uma verdade, doutrina ou experiência e atralrnes
crentes para ela, temos uma divisão. O resultado da estadia de
Barnabé em Antioquia foi que "multa gente se uniu AO SE- .~
NHOR", e não a ele mesmo. A tragédia da igreja em Corinto foi
que os crentes começaram aseguiros servosdo Senhore assim
desceram para o nivel espiritual que Paulo chama "carnal",que
é exatamente o contrário de "cheios do Esplrito Santo". O gran-
de sinal deste Gomem cheio do Esplrito Santo era que os que
ouviam a sua mensagem de salvação se uniam AO SENHOR e
os crentes eram levados a permanecerem NO SENHOR.

Verslculo 25 do mesmo capitulo dá-nos um outro "sinal" de
uma pessoa cheia do Esplrito Santo. "E partiu Barnabé para
Tarso, a buscar Saulo (ou Paulo); e achando-o, o conduziu para
Antioquia. "Neste reavivamento em Antioquia havia uma bela
oportunidade para Barnabé sefirmarcomo "pastor", visto que a
sua popularidade devia ser, naturalmente, muito grande. Não o
fez, nem o podiafazersendo um homemcheiodo Esplrito Santo,
pois o-Espfríto busca a edificação do corpo de Cristo, isto é de
todos os salvos pelo Sangue do Sen hor Jesus. Para ohomern
cheio do Esplrito não importa quem é usado desde o corpo do
Senhor seja edificado e mantido unido em amor, crescendo no
conhecimento de Cristo. Não busca posições, nem influência,
nem popularidade; está contente em submeter-se às necessida-I des.do corpo de Cristo sem olhar para as conveniencias pes-
soais.

Quantos hoje fariam o mesmo que Barnabé fez? Ir buscar al-
gum "Saulo" para depois ficar em "segundo lugar", como aconte-
ceu? Era um homem cheio do Espírito Santo.

Isto leva-nos a compreender.que mesmo um crente como
Barnabé, "homem de bem e cheio do Esplrito Santo e de fé" não
tem, sozinho, a possibilldade de ministrar TUDO o que o corpo
de Cristo precisa: só a humildade do Mesmo Esplrlto nos levará
a admitir isso. Não será a explicacão da fraqueza de tantos cren-
tes hoje? Estã a tentar receber o seu alimento espiritual de um.
só instrumento em vez de, como diz o apóstolo Paulo em
Efésios, "o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxilio de todas
as juntas, segundo a justaoperação de PARTE, faz o aumento
do corpo ... "Um homem cheio do Espirito Santo reconhece as
suas limitações e reconhece também que os outros membros do

I - I. .

"corpo' São preciosos para o seu aumento.
:. Frank SmUh
I
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"Os meus oltios procurarão os fiéis da terra, para que
esteja COI71lg0".·

Salmo, 101 :6

É importante que o crente conviva com quem ainda o não é
para que o tal possa vir a sê-lo. Porém, conviver com incrédulos
tendo esse convívio como único alvo é um erro de todo o ta-
manho.

Muiitos crentes (sobretudo jovens) dão preferência a amiza-
des com os incrédulos dizendo que estas são mais sadias. Isso
serve de capa ao facto de que com eles podem ir para locais
pouco recomendáveis e fazer coisas que não teriam coragem de
fazer com um cristão por perto.

Não ignoro que por vezes há crentes com quem se convive
mais dificilmente do que com determinados incrédulos.

O escritor sagrado também não ignorava isso; por isso ele tem
o euidade de destacar de ntre os crentes "os.fiéis" que andam em
"caminhos rectos".

Todos precisamos de ter amizades Intimas, mas precisamos
de ser cuidadosos na escolha das mesmas. Este cuidado deve
ser redobrado quando se escolhe o namorado ou namorada.

Não devemos esquecer que quem ainda não tem Cristo está
em trevas, não sabe para onde vai (Jo. 12:35) logo não serve
para nos conduzir, precisa, isso sim, que o conduzamos.

• Lembremo-nos que todos somos influenciáveis. Escolhemos
pois aqueles que nos poderão influenciar beneficamente. Se
queres a amizade de incrédulo primeiro leva-o a Cristo. Vale
mais caminhar com gente enfadonha mas que sabe para onde
caminha do que quem "alegremente" caminha sem saber para
onde. Que estes últimos sejam despertados pela nossa maneira
DIFERENTE de viver; e não o serão se, caminhando em sentido
oposto ao deles lhe dermos a entender que não há diferença.

JoséCarlos

Abaixo descrevemos as
ofertas que recebemos para
o Jornal REFRIGÉRIO, as
quais agradecemos. Infor-
mamos, entretanto, que
REFRIGÉRIO tem sob o
nº0429014182/230 conta na
Caixa geral de Depósitos -
Maia.
Ig. Silveiro 2000$00
Ig. Coimbra 8000$00
Ig. Silvalde 1000$00
Ig. Ameal 500$00
Ig. A. Maia 500$00
Ig. Foz 1000$00

Ig.Alumiara 1000$00
Ig. l.eça , 2700$00

Ig. Valadares 900$00
An. S. J. Madeira. 2000$00
An. Sangalhos .. 7500$00
An Costeiras 50Q$00
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INFORMAÇAO

DA COMUNIDADE
EVANGÉLICA

Homenagem da Comunidade Evangélica ao Dr. Bravo

Nãotêm sido frequentes as homenagens no meio evangélico,
por razões bem conhecidas ligadas com a Palavra de Deus. Pe-
rante a decisão do Governo de indicar o Dr. José Dias Bravo para
ser agraciado como Grande Oficial da Antiga Ordem Militar de
Cristo, cerim6nia essa realizada em 17 de Janeiro decidiu a
Aliança Evangélica Portuguesa promover uma homenagem a
este nosso Irmão, pelo que se realizou um jantar no dia 5de Mar-
ço com a presença de numerosos lideres evangélicos, havendo
a registar um bom número de Irmãos que se deslocaram do Nor-
te e Centro, e que assim se associaram ao Irmão Dr. Bravo. Tem
este Irmão sido incansável no seu labor na Igreja Local sita na
Praça das Amoreiras em Lisboa, é presidente da Direcção da
Comunhão de Igrejas de Irmãosdo Suletemsido umdosentusi-
astas em relação ao desenvolver de uma maior cooperação
entre as Assembleias, e um dos Homens que sempre se mostra
pronto para colaborar nas diversas actividades e diferentes
ministérios da Igreja em Portugal.
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ACAMPAMENTOS
ACAMPAMENTOS PALHAL
Novo Horizonte
Cacia - 3800 A VEIRO
Telefone (034) 91 1242

CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
1º Período: 01-08 de Julho: 7-10 anos
2º Período: 08-15 de Julho: 10-12 anos
32 Período: 15-22 de Julho: 12-14 anos
42 Período: 22-29 de Julho; 12-14 anos

JOVENS (MAIS DE 15 ANOS)
5º Período: 29-05 de Agosto
6º Período: 05-12 de Agosto
7º Período: 12-19 de Agosto
8º Período: 19-26 de Agosto

O custo de cada período é de 3.000$00 (Sinal incluído).
(Inscrições entradas depois de 1 de Julho: 3.500$00 cada pe-
ríodo). Para os interessados, cada transporte (Estarreja-Palhal)
custa 200$00. Cada fim-de-semana: 1.000$00.

1º Perlodo de 20 a 29 de Julho Crianças (7 a 11 anos)
2Q Período de 30 de Julho a 5 de Agosto Familiar I
3Q Período de 6 a 12 de Agosto Familiar 11
4Q Período de 13 a 22 de Agosto (Jovens apartirdos 17 anos)
5Q Período de 24 de Agosto a 2 de Setembro Adolescentes (1~

a 16 anos).

Telefone (056) 72574
Centro Bíblico de Esmoriz

3885 ESMORIZ

PREÇOS
Crianças - 5.000$00
Familiares - 4.000$00
Jovens ou adolescentes - 5.500$00
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Vários anciãos de Igrejas do Norte, Centro e Sul, re-
unidos em 21 de Abril de 1990, no Salão da Igreja em
Coimbra, ultimaram a proposta de estatutos que abaixo .
se copia, para a criação de uma associação religiosa do
nosso movimento.

Artigo 1º
1 Com a designação de "Comunhão das Igrejas dos

Irmãos em Portugal", constituiu-se, por tempo indeter-
minado, a presente associação, com sede em Lisboa e
delegações no Porto e Lisboa.

a) Poderão ser criadas outras delegações mediante
aprovação pela Assembleia Geral.

2. A "Comunhão das Igrejas dos Irmãos em Portugal"
é uma associação cristã evangélica, de natureza reli-
giosa, sem fins lucrativos, usando a sigla "C.I.I.P.", com-
preendendo todo o território português, vindo a desen-
volver a sua actividade deste 1990. .

Artigo 2º
A finalidade desta associação é:
a) Promover e incentivar o culto e ensinamentos bíbli-

cos das Igrejas que a constituem;
b) Apoiar e harmonizar os esforços destas Igrejas, no

sentido do desenvolvimento do ministério do Evangelho;
c) Encorajar e fomentar a cooperação entre as Igrejas,

para despertamento e crescimento da obra evangélica
em áreas diversificadas, no campo da evangelização,
missionário, preparação de obreiros, obras sociais e de
beneficiência, reabilitação e reinserção de marginalizados,
cultural,literário e da comunicação social.

Artigo 32

1. São membros da associação as Igrejas Evangélicas
dos "Irmãos", em todo o território nacional, que se pro-
ponham e sejam aceites, sendo o seu número ilimitado.

2. Podem ainda ser admitidas como membros da asso-
ciação as Igrejas que o pretendam, desde que aceitem os
princípios definidos pela Assembleia Geral de Igrejas por
unanimidade dos seus membros.

Artigo 4º
1. São direitos das Igrejas associadas:
a) Participar e votar na Assembleia Geral;
b) Elegerem e serem eleitas, através dos respectivos re-

presentantes, para os órgãos directivos da associação.
2. São deveres das Igrejas associadas: .
a) Participar empenhada mente nas actividades da

"C.I.I.P.", sem prejuízo das sua própria liberdade e auto-
nomia como Igreja Local;

b) Contribuir regularmente com uma quotização anu-
almente acordada em Assembleia Geral para cada uma
delas.
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Artigo 52
1. São órgãos da "C".I. P." a Assembleia Geral de

Igrejas a Direcção e um Conselho de Contas.
2. Os órgãos da Comunhão só podem deliberar com a

presença da maioria dos seus membros, sendo as suas
decisões tomadas por simples maioria dos presentes,
sendo todavia, desejável unanimidade salvo nos casos
em que as normas legais exijam maioria qualificada, a
qual será, então, exigível.

Artigo 62

1. A Assembleia Geral é constituida portodas as Igrejas
associadas, que nela se deverão representar por dois dos
seus responsáveis, com direito a voto, devidamente
credenciados.

2. As reuniões da Assembleia Geral são dirigidas por
uma Mesa, composta por um Presidente, um Secretário e
umVogal eleitos pela Assembleia, por um período de 2
anos, que podem ser renovados sucessivamente, até 3
mandatos. .

3. A Assembleia Geral reúne ordinariamente, uma vez
por ano, por convocação da Mesa da Assembleia, por
meio de circular enviada às Igrejas associadas, com a
antecedência mínima detrinta dias e extraordinariamen-
te, a solicitação da Direcção ou por 1/3 das Igrejas Asso-
ciadas, sempre que for entendido necessário.

4. Na Assembleia Geral podem intervir, sem direito a
voto,os responsáveis das Igrejas associadas, que exce-
dam o número dos credenciados por cada Igreja.

Artigo 72

Compete à Assembleia Geral:
a) Eleger os membros da Mesa da Direcção e do

Conselho de Contas;
b) Deliberar sobre as actividades da "C.I.I.P." e outros

assuntos que lhe sejam submetidos pela Direcção, ou por
esta aceites;

c) Apreciar e votar relatórios de actividades e contas da
Direcção e dos vários departamentos, no mínimo uma vez
por ano;

d) Atribuir a qualidade de associado.

Artigo 82

1. A Direcção é composta por cinco membros eleitos
pela Assembleia Geral, de entre os responsáveis das
Igrejas associadas, por um período de dois anos, que
pode se renovado sucessivamente,até um máximo de
três mandatos. .

2. Na primeira reunião do seu mandato, a Direcção
escolhe dentre os seus membros, um Presidente, a quem
compete a representação legal da "C.I.I.P.", um Secre- .
tário, umTesoureiro e dois Vogais.

3. Compete à Direcção:
a) Assegurar a realização dos fins da "C.I.I.P.".
b) Dirigira gestão da associação;

(Cont. pág. 5)
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c) Constituir os departamentos e comissões julgadas
necessárias para o bom desenvolvimento dos fins da
"C.I.I.P.", no campo das actividades de evangelização,
missionárias, preparação de obreiros, obras sociais e de
beneficiência, de reabilitação e reinserção de marginali-
zados, culturais, literárias e de comunicação social, bem
como de outras que se vierem a mostrar convenientes;

d) Propor à Assembleia Geral a .admissâo de asso-
ciados.

Artigo 9º

1. O Conselho de Contas é constituido por três mem-
bros eleitos pela Assembleia Geral, de entre o responsá-
veis das Igrejas associadas, por um período de dois anos,
que pode ser renovado sucessivamente, até um máximo
de três mandatos.

2. Os membros eleitos escolherão de entre si um
Presidente, Um Relator e um Secretário, competindo-lhes
dar parecer sobre as contas e qualquer assunto financeiro
da associação.

Artigo 10º

1. As receitas da "C.I.I.P." são constituídas pelas quoti-
zações das Igrejas associadas; ofertas destas e dos seus
membros, bem como de quaisquer subsídios, donativos,
heranças ou legados que lhe sejam atribuídos.

2. A "C.I.I.P." constituirá um Fundo Geral, bem como
todos os Fundos que se vierem a mostrar necessários
para o desenvolvimento da actividade das comissões e
departamentos criados.

Artigo 11º

1. A associação só poderá ser dissolvida em Assem-
bleia Geral extraordinária, para o efeito expressamente
convocada.

2. A Assembleia Geral que votar a dissolução deliberará
sobre o destino a dar aos bens da associação.

Artigo 12º

Em regulamento especial será definida e disciplinada a
organização interna de cada delegação regional, bem
como a actividade de cada comissão ou departamento
constituido pela direcção.

-

A maioria acredita viver numa era de ciência moderna.
O secularismo e a presença denominada de ciência são
muitas vezes descritas como capitais na cultura em que
nos movemos. Mas sabe que:

Em França há agora mais profissionais de adivinha-
cao do que sacerdotes! (Dep. Fr. Taxas e Imp.)

Existem 30.000 clérigos de todos os tipos na RFA, mas
90.000 pessoas estão registadas como adivinhos e bru-
xos. (NT)

No Japão em cada 25 segundos nasce uma criança,
em cada 40 segu ndos morre um japonês, em cada 44 se-
gundos realiza-se um casamento e em cada 3 minutos
decorre uma acção de divórcio. (Min. Saúde e Ass.)

O governo da Guiné Equatorial "convidou" os contri-
bui ntes ao pagamento obrigatório de um imposto sobre
a paz, no valor de 3 600$00 anuais.

O Partido do governo (único) justificou esta medida
atendendo à paz que os habitantes do pais usufruem (!)
(OP.).

O Tabaco contem 49 venenos. Os homens que fumam
durante toda a vida vivem menos 18 anos do que aque-
les que nunca o fizeram. (Acad. SegoEUA).

Todos os anos morrem 50.000.000 de pessoas o que
equ ivale a uma média de 95 por minuto. (Quantos deles
sem Cristo!)

O cao tem 265.000.000 de células olfactivas enquanto
o homem possui 5.000.000dessas células. Isto equivale
a dizer que o cão é mais eficiente 1.000.000 do que o ho-
mem na detecção de odores.

REFRIGÉRIO 0



OQUE
ACONTECERÁ
QUANDO CRISTO
VIER REINAR
NA TERRA?

Jesus Cristo, reconciliando
todas as coisas - politicamente,
geograficamente, judicialmen-
te, espiritualmente, economi-
camente, biologicamente - re-
conciliando consigo mesmo,
todas as coisas.

Col. 1:20

.. ." virá meu Deus, e todos
os santos contigo ... " Zc, 14:5

1• POLITICAMENTE
Haverá um grande reino

(lc.14:9). Durante .rnals de
2000 anos os judeus têm esta-
do dispersos. Gen. 28 :11-15.
Antes da dispersão a nação
dividiu-se em duas partes: O
reino do norte - Israel- e o
reino do sul- Judá ."

Ezeq.37:21-22
Eis que Eu tomarei os filhos

de Israel de entre as nações ...
e deles farei uma nação na
terra ...

lc. 14:2
Eu ajuntarei todas as nações

para a peleja contra Jerusa-
lém. Armagedom. Ap. ,1.6:16.

lac.14:3
E o Senhor sairá a pelejar

contra estas nações. (Em Isai-
as 63:1-6 e Apocalipse .19:11-
21, descrevem esta "safda"do
Senhor). Isafas 34:1-8 e Ap.
14:14-20-0 resultado será a
terra coberta de sang ue sobre
uma área de 300 km, do norte
da Palestina até ao sul e Bozra
e Edom. (Bozra, fica para o sul
do Mar Morto actualmente cha-
mada EI-Bussareih. Edom -
fica entre o MarMorto e o golfe'
de Aguabah. Sof. 3:14-15, SI.
2:6, Is. 32:1, João 1:49,lc.
14:9).

A batalha termina. Haverá
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um rei sobre toda a terra.
lC.14:16
Na área militar, os homens

responderão à glória do Se-
nhor. Converterão as suas es-
padas em enxadas e as suas
lanças em foices. (Is. 2:4, Joel
3:10, Miq. 4:3).

2· GEOGRAFICAMENTE
Haverão grandes mudan-

ças no mundo natural.
lC.14:3-4
O monte das Oliveiras será

fendido pelo meio e haverá
um grande vale, (Atas 1:11 -
Jesus ascendeu ao Céu, do
monte e quando Ele voltar o
monte se abrirá em resposta à
glória do Senhor),

lC.14:10
A outra mudança será: Toda

a terra se tornará numa plani-
cie desde Geba, 10 km a norte
de Jerusalém até Rimam, 50
km para sul de Jerusalém. Ac-
tualmente toda a terra à volta
de Jerusalém é montanhosa,
mas naquele dia o que está
torcido se endireitará e o que é
áspero se aplainará. Is. 40. Os
montes ·desaparecerão e no
seu lugar uma vasta planicie,
elevando-se E?O km, aparecerá
para cUQ'lprimento da profe-
cia. (Ageu 2:6-7, Is. 13:10-13,
Miq. 1:3-4, Ap. 16:17-20 - a
sétima taça -."os montes não
se acharam", porque foram,
destruidos).

Luc. 21 :25
O bramido do mar e das

ondas.
Ma!. 24:29
As potências dos céus se-

rão abaladas.
Miq.4:1
O monte da Casa do Senhor

será estabelecido e exaltado
por cima dos montes. O Tem-
plo e a Cidade de Jerusalém
serão colocados nesta vasta
planlcie.

lac.14:8
As águas vivas correrão de

Jerusalém parao MarVerme-
lho e para o Mediterrâneo (Joel
3:18).

lac. 14:7

Nem dia nem noite será, no
tempo da tarde, haverá luz.

3 - JUDICIALMENTE
Haverá um grande tribunal

para todos os viventes,
Quando?
lac.14:7
"Será um dia conhecido do

Senhor".
Ma!. 24:36
"Daquele dia e hora ninguém

sabe, nem os anjos do Céu,
nem o Filho, mas unicamente
o Pai".

lAC.14:13
"Naquele dia também acon-

tecerá que haverá uma grande
perturbação do Senhor entre
eles". (as nações)

Mal. 24:31-46
"Todas as nações serão re-

unidas no lugardo julgamento
e serão julgados com justiça
Divina.

Dan.7:9-14
Todos os outros Tronos se-

rão tirados e postos diante do
Trono de julgamento (não o
grande trono branco), na pre-
sença de milhões e milhões.
Milhares e milhares estarão
ali para O servir. Os livros es-
tarão abertos e o julgamento
será feito.

Apoc. 1:13
O Filho do Homem cingido

pelos peitos com um cinto de
ouro. Os juízes sempre cin-
gidos pelos peitos. Os Sumo-
sacerdotes cingidos pelo cinto.

Joe13:14
Eis as multidões no vale da

decisão (destino eterno).
Joe13:12
"Ali me assentarei para jul-

gar todas as nações".
Gen.18:25
Desde o princípio, homens

inocentes têm sido julgados e
condenados erradamente mas
não será assim quando Jesus
vier. Ele será o Juiz Perfeito
de toda a terra e julgará com
justiça e rectidão.

Is. 11 :14
"Ele julgará com justiça e

repreenderá com equidade".
Jer.23:5

"Eu lavantarei a Davi um
Renovo justo, e um Rei rei-
nará, praticará o juizo e a jus-
tiça na terra.

2 Tim. 4:1
O Senhor Jesus Cristo há-

- de julgar os vivos e os mor-
tos, na Sua vinda e no Seu
Reino. Os vivos serão julqa-

" dos na Sua vinda e os mortos
no fim do Seu Reino quando
os mil anos são terminados.
Apoc.20:5

4 - RELIGIOSAMENTE
Haverão grandes mudanças

espirituais.
lac.14:16

. As nações adorarão o Se-
nhor dos Exércitos e celebra-
rão a Festa dos Tabernáculos
todos os anos.

Joe12:28
"Derramarei o MeuEsplnto

sobre toda a carne" depois ...
Depois de quê? V. 20 - Depois
da derrota do grande exército
do Norte. Ezeq. 39:2. (No dia
de Pentecostes o Esplrfto
Santo foi derramado sobre
poucos crentes mas naquele
dia toda a carne responderá
espiritualmente ).

Ezeq.6:24-27
"Eu vos tomarei de entre

todas as nações" ... "E vos tra-
rei para a vgssa terra ... e porei
dentre vós o Meu Espírito e
farei que andeis nos meus es-
tatutos" Jer. 32:37-41, Is.
11:11-12. Rom. 11:26, Ezeq.
36:36.

IS.2:2-3
"Muitos povos dirão: Vinde,

subamos ao Monte do Se-
nhor ... "

lac. 14:20-21
Até as panelas serão santi-

ficadas, Naquelediaas nações
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ESTUDO BIBLlCO UMA CARTA

lOQUE ACONTECERÁ ... ?
(Cont. napág. 6)

responderão espiritualmente, re-
conhcendo a glória do Senhor,

adorando-O ..

5 - ECONOMICAMENTE
Haverá uma abundancia de pro-
dução.

Durante séculos a terra tem
sido negligenciada sendo virtual-
mente, um deserto.

Não será.assim quando Cristo
vier.

lac.14:8
De Jerusalém correrão águas

vivas para o Mar Vermelho e
também para o Mar Mediterrâneo,
no verão e no inverno.

Ezeq.47:1-12
Águas vivas correrão continua-

mente de Jerusalém ... na margem
do rio haverá grande abundância
de árvores, de uma e de outra
banda. O rio correrá para o Orien-
te, isto é, para o vale do Jordão e
entrará no Mar Morto e depois
correrá para oMar Vermelho. O
Mar Morto será curado, a vida
nele será restaurada permitindo
aos homens pescar uma grande
variedade de peixe desde Engedi
até ·En--Eglaim.

JoeI2:22-27
O senhor fará descer a chuva,

a temporã e a serodia, no primei-
ro mês e o resultado será uma
grande abundância de produção
na agricultura. (Deut. 11 :14 e
28:12).

IS.41:18
Rios em lugares altos, fontes

no meio dos' vales, no deserto

tanques de águas, a terra seca
em mananciais.

lac.8:12
A semente prosperará, a vide

dará o seu fruto, a terra a sua no-
vidade ~ os céus darão o seu or-
valho. Ezeq. 34:26--27.

IS.27:6
Israel florescerá e encherá a

face do mundo com fruto.ls.35:1.
Joe13:18
Os montes destilarão vinho'

novo, haverá manados de gado
produzindo leite nos outeiros.

6· BIOLOGICAMENTE
Haverá mudanças no reino hu-

mano e animal.

lac.14:2
"O resto do povo" não será des-

truido - os eleitos serão salvos.
Ma!. 24:22.

IS.65:20

A vida será prolongada. Uma

criança morrerá com cem anos

de vida. Mudanças fi sicas na terra

irão causar mudanças climatéri-

cas. restaurando o poder susten-
tador da atmosfera como nos tem-

pos antes do diluvio.

Gen. 5:27 969 anos;

Gen. 6:3 120 anos;

Gen. 11 :32 205 anos;

Sal. 90:10 70 anos.

Não haverá mais criança para

viver poucos dias, nem velho que

não cumpra os seus dias (1OOO?)

lac.8:4'6
Nas praças de Jerusalém an-

darão velhos e velhas. As ruas se

encherão de meninos e de meni-

nas.

Is. 11:6
Paz e harmonia serão restau-

radas no reino animal, como nos
dias antes da queda do homem
no jardim do Éden. O lobo habita-
rá com o cordeiro, o leopardo com
o cabrito, o leão com a ovelha; e
um menino pequeno os guiará.ls.
65:25.

"Não se fará mal nem dano
algum em todo o monte da minha
santidade, porque a terra se en-
cherá do conhecimento do Se-
nhor, como as águas cobrem o
mar". Is. 11 :9.

Rom.8:19-21
Toda a criação espera na gran-

de espectação da libertação da
corrupção em que agora se en-
contra. Quando Cristo vier, o rei-
no humano e animal responderão
à sua glória, como nos dias da
criação, em Genesis. Jesus-O
Filho de Deus, o Rei dos Reis e o
Senhor dos Senhores, reconcilia-
rá consigo mesmo todas as coi-
sas.

A. Doolan.

CARTA DE UM FILHO
Sinto muito, meu pai, que este diálogo seja o último que tenho

consigo. Sinto muito ...
Sabe, pai ... está ainda te mpo do senhor sabera verdade, que

nunca soube. ,.
Vou ser breve e claro. A "DROGA" matou-me, pai.
Travei conhecimento com a minha assassina, aos quinze

anos de idade. É horrlvel, não é pai!... .
Sabe como começamos nisso? Através de um senhorelegan·

temente vestido, que nos apresentou à nossa futura assassina;
A "DROGA". Eu tentei, tentei mesmo, recusar, mas o cidadão
mexeu com o meu brio, dizendo que eu não era homem.

Ingressei no mundo da "DROGA".
No começo foram as torturas; depois fantásticos sonhos, a

seguir, a escuridão. Não fazia nada sem que a droga estivesse
presente.

Depois foi a falta de ar, omedo, as alucinações, logo após o
pico da euforia, novamente.

Eu sentia-me mais geníe que os outros, é a "DROGA", minha
inesqueclvel, sorria.

Sabe pai, a gente começa com a "DROGA" acha tudo ridículo
e engraçado. Até mesmo Deus eu achava ridlculo, e hoje, neste
hospital, eu reconheço que Deus é o ser mais importante do
mundo.

Pai, o senhor não pode acreditar mas a vida de um TÓXICO
é terrlvel. A gente sente-se dilacerado por dentro.

É tão terrível, que todo o jovem deve saber para não entrar
nessa.

Já· não posso dar três passos, sem me cansar. Os médicos
dizem que vou ficar bom, curado. Mas quando saem do meu

.quarto, balançam com a cabeça.
Pai, eu só tenho dezanove anos, e sei que não tenho a menor

"chance" de viver.
"É MUITO TARDE PARA MIM PAI; TENHO UM ÚLTIMO

PEDIDO A FAZER-LHE:
Diga a todos os jovens que o senhor conhece, em cada porta

da escola, da faculdade, nas fábricas ou em qualquer outro
lugar, que há sempre um homem elegantemente vestido e bem
falante, que irá mostrar-lhes a futura assassina, a destruidora
das suas vidas. O que os levará à loucura e à morte, como a mim.

Perdoe-me por tanto o fazer sofrer, pelas minhas loucuras.

(Esta carta foi escrita por um estudante viciado
em drogas, poucas horas antes de morrer).

REFRIGÉRIO O
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das as coisas lhe eram Iicitcas, mas nem todas as coisas lhe
(:<à~n~todasascoisasedificavam.(ICor.10:23).
Este mesmo apóstolo, guiado pelo Espírito Santo, disse aos
colossenses: Buscal as coisas que são de cima ... (Col. 3:1).

Estas palavras reglstadas nas sagradas escritu ras levam-
nos a pensar se tudo quanto ouvimos e vemos (por exem-
plo, nas telenovelas, e filmes) pertencem ao reino de Deus,
se convêem e se são de Cima!

Quando a televisão retém o crente para faltar às activi-
dades da Igreja local, ou quando é um factor de instabili-
dade no lar porque ocupa mais espaço na mente do que o
amor para com o 1:onjuge e mais tempo do que os filhos
precisam, quando promove a corrupção moral e semeia
dúvidas, então eu penso que não é desta maneira que bus-
co o reino de Deus, porque tais coisas não são de Cima, são
lícitas (?) mas não me convêem de maneira alguma.

Por isso todo o cristão devia reagir à forma tão imprópria
como ~ utilizado este meio de comunicação que entra em
cada casa, sem pedir licença, e apresenta cenas even-
tualmente chocantes àqueles que tem amor ao próximo,
amam à decência e.são anunciadores de boas-novas .
. O pecado existe e cada vez mais é apresentado pelo seu
autor (o diabo) como a,lguma coisa, agradável e bonita.
Muitas vezes pequenas influências são suficientes para
enraízar no crente convicções erradas quanto aquilo que é
ou não é pecado. Nem tudo o que os outros fazem, vêem e
ouvem é próprio para um verdadeiro cristão. Como cristãos
somos chamados de filhos de Deus, de luz e de sal pelo
próprio Salvador e como tal não devemos viver longe de
Deus ••• Mas algumas telenovelas quando vistas, colocam
Deus longe de nós.

Como cristãos saibamos desligar o botão da TV, no mo-
mento adequado explicando se necessário for, o motivo de
tal atitude. Expressemos aos nossos Irmãos na fé as van-
tagens e desvantagens de certas telenovelas. Informemos
os Interessados do nosso carácter ,!!spiritual, que não se
coaduna com a mentira, a hipocrisia, o adultério, o sexo
informal, a Inconsciência, o egoísmo, a ambição e a anar-
quia.

Saibamos discerniro queé agradável para nós e Deus; em
conjunto.

SAMUEl PEREIRA

"REFRIGÉRIO G)

COMUNHÃO - IRMÃOS - SUL
No passado dia 1de Maio, por iniciativa da Comunhão Irmãos

Sul, realizou-se um Retiro sobre a responsabilidade do crente
em sua igreja local.

Nas instalações da Igreja OMECA realizaram-se as reuniões
conjuntas em que foi orador o Ir, Alfred Poland. Ainda nesse
mesmo lugar teve lugar dois seminários um para homens, lide-
rado pelo Ir. Orlando Luz e outro para jovens liderado pelo Ir. Jo-
sé Carlos. Nas instalações da igreja das Torcatas as senhoras
estiveram reunidas lideradas pela Irmã alivia Fletcher, sendo
que aqui se realizaria também o almoço conjunto.

O encontro, sempre liderado pelo Ir. Pratas da igreja anfitriã,
serviu para convívio, comunhão e aprendizagem; factores que
não deixarão de contribuir para uma meJhoredificação do Corpo
~C~o, •

ALIANÇA EVANGÉLICA
A Aliança Evangélica Portuguesa tem disponfveis, para ceder

a preços muitos inferiores aos correntes no mercado, diversos
equipamentos, tais como microfones, mesas de mistura, grava-
dores, suportes de micro, colunas, etc.

Os interessados podem contactar pelo telefone 780718 ou por
escrito, aos quais se pode enviar lista com preços, se desejarem.

ALIANÇA EVANGÉLICA PORTUGUESA
Av, Cons. Barjona de Freitas, 16-B

1500 LISBOA

CONGRESSO DE SENHORAS
CENTRO BíBLICO - ESMORIZ
DIA 9 DE JUNHO -15 HORAS

CONVENÇÃO EVANGÉLICA
BEIRA-VOUGA

ge10DEJUNHO-SANGALHOS

CANTINHO
DO

PREGADOR
o livro de Genesis - Capítulos paralelos com Romanos

Genesis 6, 78- Romanos 1-8
Rom.1- Gen.6V. 1·7,11·13acorrupçãodo homem.
Rom.2· Gen.6 V. 8·10poucoscrentes
Rom.3. Gen.6V. 14·22o planodeSalvação I

Rom.4· Gen.7V. 1-1'5aceitandoa PalavradeDeus
Rom.5· Gen.7V. 16·24asegurançadefé
Rom.6 - Gen.8V. 1·5atravésdaságuas- mortee ressurreição
Rom.7 - Gen.8V. 6-12duasnaturezas-limpo e imundo

-Rom.8- Gen.8V. 13-22a novacriação
A.DOOLA'N
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Tomer-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei
de todos os países, e vos trarei para a vossa terra".

-'- Ezequiel 36:24 (escrito há 2.600 anos)

Estamos a viver dias sem paralelo na História recente!
As presentes e vertiginosas mudanças no leste europeu
e especialmente o desmoronar do "império soviético"
estão a preparar o caminho para os últimos acontecimen-
tos na História humana. Gorbachov é o novo Rei Ciro que,
apesar de não temer a Deus, está sendo usado pelo Todo-
-Poderoso para, não obstantetoda a pressão internacional,
abrir a porta para o retorno em massa do povo eleito à
terra da promessa. E como os Estados Unidos, numa
"viragem" sem precedentes lhe têm fechado as portas,
Israel torna-se o único destino possível, facilitado ainda
pela recente abertura da linha aérea directa entre Moscovo
e Tel-Aviv.

Sabemos que muitas profecias bíblicas têm um cumpri-
entoprogressivo, isto é, cumprem-se parcialmente numa

.rada altura, podendo repetir-se com os ciclos históricos,
até ter a sua plenitude atingida nos "últinos dias". Por
exemplo, o Anticristo tem sido ao longo dos 2.000 anos de
História da Igreja identificado com agentes tiranos que
moveram perseguição aos fiéis. Dessa forma, Antíoco
Epifâneo, Nero e alguns dos papas romanos podem ser
facilmente classificados de "antí-cristos". Certamente que
Hitler sobrepojou todos os anteriores, mas cremos que
virá ainda um "Anticristo total", cuja autoridade será tão
diabolicamente perversa e universal, que comparado
com ele, Hitler parecerá até um benemérito.

Da mesma forma, e apesar das várias diásporas r:
retorno de judeus à sua terra, só agora se assiste re-
almenté a um crescente afluxo de judeus à sua origem.

Profetizado há 2.500 anos

o Velho Testamento está repleto de referências a este
retorno dos "quatro cantos da terra" como estando inse-

rido dentro do quadro dos acontecimentos reservados
para os últimos dias (cf. Isa.49:22; 60:4; 8-1 O; Jer. 1Q:15;
23:3; Ezeq. 20:34; Sof. 3:20; etc.).

As rapidíssimas e inesperadas transformações no leste
europeu devem ser vistas como uma moda com 2 lados:
por um lado, alegra-nos ver uma abertura que está dando
oportunidades únicas para o avanço do Evangalho. Tudo
o que se fizer agora nessa direcção será ainda pouco.
Mas, por outro lado, a democratização dessas nações
outrora reprimidas está a dar lugara um preocupante res-
surgimento dos grupos da extrema-direita, e especifica-
mente aos sentimentos e acções anti-sernitas. A recente
violação de dezenas de túmulos judeus pela Europa fora
é um indício claro daquilo que se poderá vir a passar daqui
erndiante. Os jornais seculares falam mesmo do "preludio
de uma nova era de barbárie contra os judeus".

Tais temores são especialmente notados na URSS,
onde os judeus já são espancados nas ruas e acusados
de toda a sorte de males, incluindo o terror estalinista. Os
cerca de milhão e meio de judeus soviéticos são agora o
bode expiatório para tudo, e se Gorbachov cair, passarão
a ser alvo de todas as vinganças possíveis e imaginárias.

Oitenta mil judeus estão por isso a deixar mensalmente
a União Soviética. EmJ989, cerca de 13 mil cidadãos da
URSS·estabeleceram residência em Israel, 6 vezes mais
que em 1988. Significativas são para nós, os estudiosos
da profecia, as recentes palavras de E. Olmert;assessor
do 1Q Ministro de Israel: "A imigração de centenas de
milhar de judeus, ou mesmo milhões,éo maior sonho que
sempre tivemos, e esperamos que se concretize". Para os
responsáveis israelitas, preocupados com o crescimento
populacional dos palestianos, esta vaga migratória - a
maior dos últimos 30 anos - é "uma bênção vinda do céu
e o cumprimento das profecias bíblicas". Yitzhak Shamir
prevê que dentro de 10 anos Israel venha a ter uma popu-
lação judaica de 10 milhões de habitantes (actualmente,
cerca de 3 milhões).

Claro que a integração de tantos judeus, na maioria
gente qualificada, representa um grande desafio e dorde
cabeça para Israel. Mas, quando pensamos nas profecias
de uma "Grande Israel" (cf. Ezeq. 47:15-20), aliás um dos
"slogans" constantes de Shamir, verificamos que tais pre-
visões bíblicas não são um sonho, mas antes uma reali-
dade que se revela e se cumpre diante dos nossos
próprios olhos! I

Esperemos atentos, com um olho na Bíblia e outro no
jornal.

Dia a dia estamos a aproximar-nos do fim. Evelozmente.
Mantenha-se atento.

NORMANDO P. FONTOURA

REFRIGÉRIO 0



PELAS IGREJAS NOTíCIAS

SANTA CATARINA
Foram reabertas oficialmente com a realização de uma Semana

evangelística as novas instalações da antiga Igreja da Travessa de
Santa Catarina, agora na Travessa da Alcaide, na mesma freguesia de
Santa Catarina em Lisboa.

Realizou-se o primeiro Culto no dia 4 de Abril pelas 21 horas, tendo
dirigido a reunião os Irmãos Alfredo Polland e Fernando Tavares. O
Grupo Musical da Igreja de Sintra apresentaram um bom proqrarna
musical e o irmãoOrlando Luz pregou o Evangelho. Durante a semana
realizaram-se ainda outros cultos evangelísticos, com a colaboração
dos Irmãos: Engº Correia Pereira, Dr. José Dias Bravo, Vitor Tavares
(missionário saído desta igreja para o ministério na área do Oeste), e
o filme JESUS. .

Desejamos bom êxito para os ministérios praticados nesta Assem-
bleia, lembrand'ci de modo particular o ministério na Rádio "mensagens
Bíblicas".

TORRES VEDRAS
Depois de obras vultosas foram inauguradas as instalaçõesda Igreja

em Torres Vedras, no dia 22 de Abril, em culto de Acção dê Graças
especialmente concorrido, tendo sido pregador o Irmão Dr. José Dias
Bravo, registe-se a colaboração do grupo Musical da Igreja de Sintra e
a boa colaboração do casal José e Helena Pais Martins naquela Igreja
que estão a dar uma colaboração de assinalar aos Irmãos ali. Tem sido
realizada obra digna naquela área pelo casal de missionários Vitor e
Isabel Tavares, tem sido notável o desenvolvimento dos crentes
daquela igreja. Realizou-se uma semana evangelística para adultos
assim como uma semana de evangelização para crianças.

MADALENA - Gaia
Referimo-nos no n2 18 deste Boletim, à oferta do terreno para a cons-

truçãoda Casa de Oração, mas a data saiu errada e deve ler-se 20-05-
1987.

Foi em 12-06-1989 que foi feita a escritura de doação do terreno a
favor da Igreja Envangélica da Madalena, na Secretaria notarial de Gaia
no 22 Cartório. •

A 20-06-1989 seguiu-se. o pedido às Finanças de isenção do Imposto
de Sucessões e Doações, na redacção dada pelo DL 91/89,.

Em 20-1-1990 foi entregue na Câmara de Gaia o processo de
construção da Casa de Oração, juntando a este a Viabilidade de
Construção concedida em 26:01-1989, juntamente com a restante.
docu":lentação obrigatória.

Posteriormente em 22-01-1990, fomos recebidos pelo snr. Presidente
da Câmara, a quem manifestamos o nosso empenho e objectivos da
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obra em fase de aprovação, e de quem recebemos provas inequivocas
de grande simpatia.

Esperamos no Senhor a resposta, e que ele se digne continuar a
dirigir todas as coisas, para que o desejo da Missão com mais de 80
anos, aqui estabelecida seja concretizado nos nosso dias.

A este assunto da Missão, voltaremos se o Senhor nos permitir.
A. P0Ç45

SILVALDE - Espinho
Esta Igreja local levou a efeito, no passado dia 1de Maio um concerto

Musical, no salão da Junta de Freguesia (gentilmente cedido) com-a
participação de vários grupos musicais e de drama.

Na sua missão evangéUca, durante os 3 primeiros dias do mês de
Junho realiza uma campanha evangelísticá, na freguesia..

BELOMONTE - Porto
Na última semana do mês de Abril, esta Igreja local promoveu

reuniões especiais de evangelização.

SANGALHOS
O Congresso da Páscoa realizado neste salão foi muito concorrido,

com participação do Ir. João Varandas, Frank Smith e Oarlos Alves nas
mensagens e os grupos de jovens de Cacia, Silveiro, Sangalhos e
Moita, na música.

Na continuidade do convívio e comunhão, está àprazado paraosdias
9 e 10 de Junho a 602 Convenção Beira-Vougá. O programa assim
como marcação de almoços e outras informações deverão ser solicita-
dos a Manuel Ribeiro - Telet. 741304 - Sangalhos.

Em obediência ao mandamento bíblico, no dia 17 de Junho realiza-
-se mais uma reunião de· Baptismos, no Rio Cértima, no lugar de
Perrães, desde as 10 horas.

SINTRA
Quatro (4) Irmãos deram testemunho público da sua fé em Cristo

Jesus no dia 21 de Janeiro passado nas instalações da igreja em Sintra.
Foi uma oportunidade aproveitada pela Igreja desta Vila para se
associar em alegria ao receber na sua comunhão estes irmãos,
Também colaborou com música o grupo de jovens da Igreja Lusitana
de Castanheira do Ribatejo.



Todossabemos que acomu-
nicação social desempenha
um papel importante na forma-
ção e informação de uma so-
ciedade. Mesmo em termos
de opinião pública a sua influ-
ência é de tal modo evidente
que nos afasta por vezes de
uma análise criteriosa do que
ouvimos e vemos, lançando-
-nos para a aceitação passiva
daquilo que nos é apresenta-
do.

Algo de semelhante se pas-
sa com algumas informações
e prog ramas que vêm a público
sobre. a origem do homem.
Por esta razão penso ser ur-
gerite esclarecer alguns pon-
tos que nunca são revelados
dado que continua a ser co-
mum a ideia de que o homem
actual descende de um prima-
ta primitiva que toi evoluindo
para se adaptar às condições'
impostas pela natureza, che-
gando finalmente, e no fim de
toda a cadeia evolutiva, àsítua- .
ção actual havendo quem ad-
mita ainda a continuidade des-
sa evolução a partir do homem
actual. M~s será que esta teo-
ria tem realmente alguma cre-
dibilidade cientffica? Veremos
os casos mais importantes.

Evoluciopistas de reputado
ome baseiam a sua teoria

emfragmentos, por vezes pe-
quenos, de esqueletos tirando
a partir das mesmas conclu-
sões que alguns reconhecem
serem duvidosas. Poderei
apenasdaros exemplos mais
estudados mas que são sem
dúvida os mais importantes
para a compreensão do as-
sunto.

O RAMAPITHECUS foi con-
siderado o primeiro elo de toda
a cadeia evolutiva. Esta con-

. clusão surgiu baseada em es-
peculações acerca de alguns
dentes.efragmento de maxilar
encontrados. O Dr. Jolley refe-
riu que na Etiópia existe um
babufno com maxilares e den-
tição muito semelhantes à en-
contrada. Outros antropologis-
tas consideram que o RAMA-

PITHECUSfoi apenas um ma-
caco.

Outro fóssil importante é re-
lativo ao AUSTRALOPITHE-
CINES. Descoberto em 1924
por Dart. Considerou haver se-
melhanças entre os dentes en-
contrados e os dentes huma-
nos apesar de o crânio encon-
trado ser muito semelhante a
um macaco. Uma análise feita
por computador ao crânio en-
contrado e a umcrânio huma-
no mostrou diferenças abis-
sais. Acabou por se concluir
que este fóssil era apenas o
de um macaco não tendo este
qualquer sucessão na cadeia
evolutiva pretendida.

HOMO HABILlS. Depois do
fracasso do AUSTRALOPI-
THECINES, procurou-se com-
pletará ligação com o fóssil do
HOMO HABILlS. Deve este

.norne aos utensflios ue já uti-
liza\t.a.' Este t ela já

'grandecapacid lectual
e nl::Hjlsafoi e para
ele areia ã ante-
'c' .. is-

a
a

Dubois. Um fémur, 3 dentes e
uma caixa craniana. O autor
desta descoberta escondeu
durante 30 anos que encon-
trou na mesma camada cavei-
ras humanas iguais à do ho-
mem actual. Confessou antes
da morte que o HOMEM DE
JAVA seria provavelmente um
macaco gibão mas nunca um .
ser humano.

HOMEM DE CRO-MAG-
NON. A sua capacidade era-
niana era ligeiramente maior
que a do homem actual. De
barba cortada e roupa actual
passaria completamente des-
percebido pelas nossas ruas.

HOMEM DE NEANDER-
THAL. O Dr. Cave afirmou no
seu exame do famoso esque-
leto de NEANDERTHAL des-
coberto em França há mais de
50 anos, que estei':pertencia a
um homem e 'sofria
de artrite. E 'a outra~
descobertas letos ser
melhantes r e-se hojé
que se trat homen~
normais. ar
turê,l·ig eÔ
céfebr,1
maio ~
Era b
habil
elega
va e .'
seusrnõi

eada e
ultísrn

HOMÉ

spec
do home tua] era

'cjevi Casamentos consa-
t:)ufneos, regimes alimentares
carentes e a condições ambi-
entais hostis. E nula a possibi-
lidade de evolução para o HO-
MO SAPIENS uma vez que fo-
ram encontrados juntos ha-
vendo indfcios de que se cruza-
ram entre si.

HOMEM DE PEQUIM. Fo-
ram encontrados fragmentos
de crânios, maxilares e den-
tes mas todas as evidências
desapareceram. Alg uns antro-
pologistas chegaram à con-
clusão de que se tratava de
macacos mortos para serem
conservados como troféus. Os
caçadores destes animais fo-
ram verdadeiros homens. O
HOMEM DE PEQUIM deve
ter sido simplesmente um ma-
caco gigante.

HOMEM DE JAV A. Basea-
do na descoberta feita pelo Dr.

corno ndoa pre , .. ~,evolu~
ção.Riram-se de WiHi~ün'Jen-
n~gsB~anqueachouaspro-
vas apresentadas como sendo
insuficientes. A "evidência"foi
baseada num dente que se
supôs pertencer a um homem
pré-histórico. Alg uns anos
mais tarde, quando foram en-
contrados mais fósseis, che-
gou-se à conclusão de que o
HOMEM DE NEBRASKA não
era mais de que um porco. O

. dente encontrado pertencia a
uma raça de porcos já extinta.

HOMEM DE PIL TDOWN.
Uma fraude. Baseado numa
descoberta de um fragmento
de maxilar com dois dentes e
também umfragmento decrâ-
nio. Em 1953 a fraude foi ex-
posta. O maxilar era apenas
um exemplar de um macaco
dos nossos dias e os dentes
foram trabalhados assim como
os ossos. Tudo isto para enga-

nar o público. Este facto de-
monstra que já existem ideias
pré-concebidas na cabeça dos
evolucionistas. .

Claro está que o registo fóssil
possui, por um lado homens, e
poroutro macacos; mas nunca
homens-macacos. Como se
justifica então todas as repre-
sentações de homens-maca-
cos apresentadas nos livros?
Penso que não passam de pu-
ra imaginação dos seus auto-
res. Um desses artistas (Mau-
rice Wilson) perante o mesmo
crânio, deu-lhe uma aparência
humana para o Br~ish Museum
e umaaparênciasimiescapara
o Dr. Oakley.

Poderfamos continuar a
mostrar outros exemplos de
situações menos claras. Vou
terminar com 3 factos que me
parecem bastante importan-
tes para provar a falsidade de
toda a teoria evolucionista
acerca da origem do homem.

A revista READER's Digest
publicou em 1973 um artigo
referente a duas descobertas
que abalaram seriamente o
mundo antropológico. A pri-
meira foi a descoberta de uma
caveira humana datada com
2,8 milhões de anos. Estades-
coberta contraria a teoria evo-
lucionistas que afirma que o
homem não evoluiu senão à
cerca de 1 milhão atrás. A se-
gunda descoberta tratou-se de
esqueletos humanos evoluí-
dos que se supõe terem vivido
à 100.000 anos atrás. Estes
homens desenvolveram a ex-
ploração de minas e conserva-
vam registos. De acordo com
os evolucionistas, tais seres
humanos tão avançados não
teriam aparecido antes de
65.000 anos atrás. Poderão
ser os filhos mais velhos que
os pais?

Para terminar deixo-vos com
a seguinte frase proferida por
um dos dos mais proeminen-
tes antropologistas: Hichard
Leakey. "O que temos desco-
berto ultimamente simples-
mente desdiz o que temos
aprendido sobre evolução, e
eu não tenho nada para lhes
oferecer em seu lugar."

DANIEL SEABRA
PORTO

REFRIGÉRIO tD



o DIA 25 DE ABRIL ...
PEDI- PAPERJIN

Màis uma actividade JIN, (este ano a segunda), realizada no Centro Biblico de
Esmoriz, que contou com bastante mais de uma centena de participantes e "espec-
tadores" e que preencheu o dia 25 de Abril, de manhã até quase ao Sol-Pôr.

O programa iniciou-se com a esperada prova - o Pedi-Paper.
Sapatilhas afinadas, canetas carregadas, vontade de .participar e também de

vencer.
Elápartiram as24equipasde3 em 3minutos, com ahoramarcadae um percurso

pela frente bastante aliciante e divertido. O que fazer ditava-o o papel distribuido no
inicio e substituido em cada ponto de controlo.

Foi preciso genica, astúcia, persistência e bom ânimo. Após ultrapassar vários
obstáculos, como apanhar uma borboleta ou mosca (li), e responder a algumas
perguntas como "Qual o autor da Epistola aos Hebreus?" e andar 20 metros com
cinquenta por cento dos pés da equipa assentes no chão, chegou-se ao fim.

Seguiu-se depois um laulD almoço e um saboroso café na "Xoupana" e assistiu-
seâ projecção do filme "AArmadilha". Um bom e actual filme que prendeu a atenção
dos presentes, que aumentaram na parte da tarde.

De seguida, nada melhor do que uma troca de impressões sobre o assunto do
filme entre todos, divididos em mini-grupos, espalhados pelas instalações do C.B.E.

E os Prêmios?!!!
Quem esperava uma corõa de louros ou uma taça de ouro ou prata, decerto ficou

decepcionado. Para o primeiro, um belo par de chinelos tamanho 43, finamente
decorados. Para o segundo o tamanho 40 e para o terceiro o tamanho 37. Como
consolação, e uma boa consolação, para quem a souber aproveitar, um Evangelho
de João, muito útil para aqueles que poucoou nada conhecem deJesusCristo eque
lá estiveram.

Por fim a despedida e mais um suspiro de alivio dado por quem se empenhou
nesta actividade e que viu o seu esforço recompensado e abençoado. Graças a
Deus!!!

_ BIBA IRMONS!

A partire deste numbro bocês indes terme sempraqui, se
Deus quisere. É berdade. Fui cumbidadu plu Ginhe pra
iscreber algunhas palabras neste ispaçu reserbadu.

linda benhe que me cunbidaru proqueu tenhu até unhe
geitinho prá inscrita i tamenhe tenhu muintu pra disere i só é
unha piena num me puderdes oubire ao bibo proqueu queru
fasere ber a bocês u muintu quindá pra fasere.1 num pensein-
des cas minhas palabras son a brincare, cumu á muintus que
pensum.

Maja a berdade é esta: cada bês us querentes das nuossas
ingrejas sinteressum mienus pias ditas em queston.

Maju prumblema num é só este proqueu aixo que sagente
num samar berdadeiramiente uns aosoutros istamos a ser
desobedecentes, proque temus istu cumum manadmientu. I
sus querentes num sinteressum uns plus outrus muintu
mienus plus que S011 desquerentes. I inton u mundu num
tenhe nececidade da gente irmons? Ou nossamore?

Inton Irmons?!!! ... Debemus ou num debemus fasere unhe
isfuorçu pra mudificare istu?

Bamus inton irmon!!! Cumessa já plu quistá au tien ladu
seja ou num seja querente. Ama-u i!!

Deste bossu irmon que sassina curdiais saudassãeses.

JOJÉJINHO'

REFRIGÉRIO ~

por Constantino Latada

ERA UMA VEZ•••
Era uma vez...
Uma vez?
Um tempo e um espaço distantes, salpicados pelo irreal e a ilusão.
Um mundo em crescendo, progredindo materialmente, fomentado por ideais

capitalistas e individualistas. Um mundo inexistente, imaginário, que toma forma
apenas na minha mente, na minha imaginação.

Vejo então um mundo onde não existe Deus, nem o Cristo numa cruz para ~er
salvar, existem, apenas vidas agarradasa formas humanas atarefadas. Demaslado
atarefadas, de tal forma atarefadas que não se dão ao trabalho de parar e pensar
se Deus realmente existe e se Cristo veio para trabalhar. Não, preferem continuar
a correr, ocupando suas atrofiadas mentes com uma lista complexa de supermer-
cado, portadora de preocupações banais e existenciais.

Passam o tempo superlotados de "stocks" humanizados, por temerem o tuuro,
progredindo na vida sem nexo ou sentido, agarrados a ilusões vãs ou metas imagi-
nárias, que ocupam o lugar da necessidade de algo que coabita junto deles.

Têm mentes recheadas de ideias individualistas, incapazes de pensarem colec-
tivamente, vagando indecisas, construindo sólidas mansões mentais em alicerces
de areia movediça, manifestando sua própria infelicidade e nulidade ao publicar
vastas e densas enciclopédias, que poucos se dão ao trabalho de abrir, sobre
modos de alcançar afelicidade. Idealizam meios de fuga irreais, que não mostram
o caminho para a sai da, mas criam uma estranha e insaciável necessidade de
dependência, que os prende cada vez mais dentro de umacelade grades invisíveis.

Um mundo de medo, onde o Sol brilha corri dificuldade, pois a escuridão
encontrou aí morada, criando vagarosa e sorridentemente filiais, de modo a obter
monopólio. Aqui um sinal de fraqueza, de dúvida em relação ao sistema de ideais,
é visto como alguém que sucumbiu à pressão, a que deram o nome de "stress",
sendo marginalizado ideológicamente portodosos outros. Ninguém mais acredi~
em nada e a fé passou para os livros de contos de fadas, pots apenas o que e
passível de ser comprovado é conslderaoo real.
. Um mundo onde a concepção da existência de Deus ê errada e impossível de
ser concebida e por isso preferem saciar o seu vazio em abstracções que sabem
a pouco.

Será este mundo tão inexistente e imaginário, criado apenas na minha imagi-
nação?

ANDRÉ MATEUS

PRÓXIMA ACTIVIDADE JIN

Adrian Snell vem a Lisboa apresentar o musical ALPHA E OMEGA - um trabalho de arte que
é de proporções épicas, segundo a revista "Today Magazine" (Foto Mocidade para Cristo)

"O Concerto" vai substituir o "passeio ao Gerês", que se iria realizar no dia 14 de
Junho. •

Será uma boa oportunidade, criada pela "Mocidade para Cristo", para ouvires boa
música cristã pelo Adrian Snell, as bandas suecas de Per Hoglung e Laila Dahl e
ainda o coral cântico novo com 50 portugueses jovens.

Sendo assim, o JIN decidiu organizar uma excursão a Lisboa no dia 16 de Junho
(Dia do Concerto), assegurando os bilhetes e também uma viagem agradável,
alegre e bem disposta áqueles que se inscreverem.

Por isso contacta já o Delegado-JIN da tua Igreja ou, a Marta Gomes (Tel.
726118), o Jorge Oliveira (Telef. 398612) e inscreve-te!!!.

Um dia para não ~squecerl


