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Ao terminarmos mais um ano não
podemos deixar de manifestar a
nossa gratidão ao Senhor nosso

Deus portadas as bênçãos recebidas. Mas,
a maior das bênçãos, o Dom dos dons é o
Seu Filho o nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo chama-O de o Dom inefável de Deus
-IICor.9:15.

Quando o Senhor Jesus se ofereceu na
cruz Ele tornou-se a propiciaçâo pelos

nossos pecados - 1 JO.2: 1. Isto quer dizer
que o Seu sacrifício por nós na cruz
satisfez, ou seja, aplacou a ira de Deus
contra os nossos pecados. Ali na cruz Ele
reconciliou-nos com Deus. Cristo é a nossa
paz! - Ef 2: 14. Ele é também o nosso
Redentor pois na cruz Ele nos remiu dos
nossos pecados. Redenção também quer
dizer libertação e nós lemos que o Senhor
nos libertou do poder do pecado e de
Satanás. Ele também é a nossa luz.
Quando Ele veio ao mundo "o povo que
estava assentado em trevas, viu uma grande
luz; e aos que estavam assentados na
região e sombra da morte a luz raiou"
(Mat.4:16). Assim como no primeiro dia da

criação Deus disse: haja luz; e houve luz,
assim também foi Ele que resplandeceu a
luz do Evangelho em nossos corações e
agora já não andamos, nem somos trevas,

mas somos luz no Senhor. Jesus disse: vós
sais a luz do mundo -Mat.5: .14. Que honra e
que privilégio! Nós que perecíamos de
sede, embora bebêssemos dos poços das
águas da religião, ouvimos a sua voz a
dizer-nos: "Aquele que beber da água que
Eu lhe der nunca terá sede, porque a água
que Eu lhe der se fará nele uma fonte de
água que salte para a vida eterna" (João
4: 14). Já foste à fonte das águas vivas?
Tens tu esta fonte de água que salta para a
vida eterna? O Senhor continua a clamar:
"Se alguém tem sede venha a Mim e beba.
Quem crê em Mim... rios de água viva
correrão do seu ventre" (João 7:37,38). O
Senhor quer encher os nossos corações e
as nossas vidas de rios de água viva.
Oramos para que cada um de nós entre no
gozo desta plenitude!

Queremos ainda agradecer a todos a
vossa imprescindível cooperação neste
precioso ministério e que o Senhor tem
ricamente abençoado. São muitos
aqueles que nos escrevem a animar-nos
e a apoiar-nos de diversos modos.

A todos o nosso muito obrigado e a
nossa certeza de que o Senhor vos
recompensará. Graças a Deus, pois, pelo
Seu Dom Inefável! W

Abaixo descrevémosas ofertas recebidas (em contos), as quais agradecemos.
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Um factor de crescimento?

1.Coríntios 6

A natureza destes casos não é bem
clara; alguns acham que eram de
natureza financeira. O que é

claro é que havia desavenças entre
alguns membros. Questões surgiram
que necessitavam de mediação, mas em
vez de levá-Ias aos presbíteros, homens
espirituais e ponderados, para eles
solucionarem, os irmãos em questão
decidiram lavar a roupa suja em público.

lo censura o litígio entre irmãos.

1. TRANSGRESSÃO (v.1)

A linguagem que o apóstolo usa aqui é
um tanto forte: "Se alguém de vocês tem
queixa contra outro irmão, como ousa
apresentar a causa para ser julga da
pelos ímpios" (NVI). "Que é isto, que
vocês quando têm alguma coisa contra
outro cristão vão à justiça, e pedem a um
tribunal pagão que decida a questão"
(B.V.). É pecado sério agir assim.

2. APTIDÃO (v. 2,3).

Os cristãos hão de julgar o mundo (v
2); hão de julgar os anjos (v 3). Se isto
for verdade, e é, como é que estes
mesmos cristãos não tiveram a
capacidade para julgar coisas de menos
importância?

3. O Produto da Carnalidade

3. FUNÇÃO (v. 5)

Deus tem constituído líderes
espirituais em cada igreja e o Novo
Testamento declara que tais pessoas
devem exibir certas qualidades, morais,
pessoais e espirituais. O Senhor
colocou-os na igreja a fim de pastoreá-Ia,
cuidar dela e neste ministério está
incluído o trabalho de resolver questões
entre o povo de Deus. Este faz parte da
função da liderança espiritual.

4. REJEiÇÃO (v. 4)

A tradução Corrigida apresenta o
seguinte argumento: Se os cristãos hão
de julgar o mundo e os anjos, neste caso,
mesmo os menos conceituados entre os
membros da igreja deveriam ter a
capacidade de resolver estas questões.

A Actualizada comunica outra idéia:
Como é que os cristãos em Corinto
tiveram a ousadia de levar estes
problemas perante juízes pagãos,
homens que não tiveram nenhuma
aceitação na igreja?

5. ACEITAÇÃO

No capítulo 5, estes mesmos
membros não demonstraram nenhuma
disposição para excomungar o irmão
metido em imoralidade, mas quando
suscitaram problemas pessoais, eles
reagiram logo e os casos foram parar na
justiça.

Paulo diz que eles deveriam ter tido a
disposição de não causar dano e, sim,

11.a Parte

sofrer, aceitar o dano, sabendo que
Deus, o recto Juiz, ia recompensar
qualquer perda.

6. DIVISÃO

A carne foi a raíz destes casos e o
resultado vergonhoso foi a divisão.
Quando há litígio entre irmãos não há
como eles sentarem-se juntos para
celebrar a Ceia do Senhor, nem
tampouco como ficar lado a lado no
serviço do Senhor. Quando a carne
predomina, o resultado é sempre a
divisão.

1. Coríntios 7
É evidente que havia problemas

conjugais na igreja em Corinto. Estes
problemas têm-se multiplicado em
nossos dias, têm chegado a proporções
alarmantes. Problemas desta natureza
não ficam dentro das paredes do lar, mas
extravasam e são levados para as igrejas
locais. Famílias tomam posturas
diferentes, ficam inimigas, os membros
deixam de cumprimentar-se uns aos
outros, amigos das duas famílias tomam
partida e logo a igreja enfrenta divisão.
É umaobradacarne.rn

(Continua no próximo número)
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o POVO DEIXA DE GUARDAR
A ALIANÇA

JUíZES 2:11-23

Que páqinatriste a que temos sob
exame! E interessante notar
como Deus permitiu que alguns

povos estranhos ficassem na terra
conquistada; o que lhes servia de prova
(v.22).

Também vemos que nas conquistas
que ocorreram, após Josué, houve
algumas falhas no comportamento
daqueles que actuaram para alcançá-
las; como por exemplo, Judá que não
expulsou os moradores do vale,
porquanto tinham carros de fogo (1:19)
e Benjamim, que não expulsou os
jebuseus que habitavam Jerusalém
(1:21).

Essas omissões valeram-lhes
complicações futuras. Se é verdade que
Deus nos permite provas, podemos
saber que Ele não nos deixa tentar além
das nossas forças (I Coo10:13).

Se o povo falhou ante a prova, a
culpa não era de Deus, pois Ele,
juntamente com a tentação, nos provê
livramento, de sorte que a possamos
suportar (I Coo10:13).

No trecho que temos para exame,
vemos um povo voltado para a idolatria,
atraído pelo pecado que o rodeava,
deixando desastrosamente de guardar a
Aliança.

Vejamos como agiram:

1.Fizeram o que era mau perante o
senhor, servindo a deuses estranhos
(v. 11).

Não parece crível que assim agissem
depois de tantas vitórias que o Senhor
lhes proporcionou.

Mas não devemos esquecer que
Satanás não dá tréguas para fazer o
povo de Deus cair no pecado.

Pedro adverte: "Sede sóbrios e
vigilantes; o DIABO vosso adversário
anda em derredor; como leão que ruge
procurando alguém devorar (I Pe. 5:8).

Será que não estamos fazendo o que
é mau perante o Senhor? É um passo
certo para deixarmos de guardar o
propósito do Senhor para a nossa vida.

2. Deixaram ao Senhor Deus de seus
pais, seguiram os deuses dos gentios
que havia ao seu redor, adorando-os e
provocando, assim, a ira do Senhor (v.
12 e 13).

Deixar o Senhor é afastar-se da sua
Palavra; omitir-se na oração e na
comunhão constantes e necessárias ao
cultivo da Vida espiritual. Isso acontece
quando ficamos olhando o mundo ao
nosso redor com suas paixões e
concupiscências. Cuidado com o olhar
ao redor ao invés de olhar o Senhor!

João adverte-nos que "não devemos
amar o mundo nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amara o mundo, o
amor do Pai não está nele; porque tudo o
que há no mundo, a concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e a
soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo" (IJo. 2:15-16).

3. À concupiscência funesta de sua
atitude pecaminosa foi que o Senhor
os deu nas mãos dos espoliadores,
que os pilharam ...(v.14).

Perderam o que haviam alcançado
pela graça de Deus, porque deixaram de
guardar a Aliança.

O Senhor também os entregou nas
mãos dos seus inimigos.

Que situação triste depois de tantas
vitórias.

Viram-se, ainda, enfraquecidos; "não
mais podiam resistir a eles" (v.14).

Ficaram em grande aperto (v.15).

O pecado consciente mantido na vida
do cristão priva-o das forças necessárias
para resistir ao inimigo e coloca-o à
mercê das acções satânicas, levando-o,
também, à triste experiência da derrota e
do abatimento.

4. Apesar de tudo, vemos que o
Senhor ama o seu povo e manifes~
Sua misericórdia (v. 18), suscitan,~ .
lhes em seu favor, homens que agem no
sentido de ajudá-los na fraqueza em
que se encontram.

Eram os juizes que os ajudavam
nessa circunstância (v.16).

Mas que a recalcitrância em
obedecer aos seus juizes, homens que
representavam o Senhor, criava
situações de derrota e de abatimento
moral e espiritual (v. 17, 19).
"Depressa se desviaram docaminho ..."
(V.17). Não deixaram as suas obras nem
a obstinação dos seus caminhos (v.19).
Quadro real da triste condição do
homem que vive na carnal idade.
Precisamos aprender bem a lição!

~
5. De todo esse roteiro, tortuoso-, ;

comportamento inconstante e
inconsistente, resultou, afinal, que a
ira de Deus acendeu-se contra o povo.

Veio a palavra do Senhor: "Porquanto
este povo transgrediu a minha Aliança
que eu ordenara a seus pais e não deu
ouvidos a minha voz, também eu nã
o expulsarei mais de diante deles a
nenhuma das nações que Josué deixou,
quando morreu" (v. 21).

Triste resultado.
Será que o Senhor terá que nos

permitir situação tão desagradável como
a descrição, pela nossa recalcitrância
em nos submetermos aos Seus
princípios para uma vida vitoriosa?

O Senhor teve que manter os
estranhos como prova constante para o I

seu comportamento inconstante (v. 22 e
23). Tudo porque o povo deixou de
guardar a Aliança do Senhor.Ifl
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histórico dos hinos
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Terno, suave, está Ctisto chamando,
Por mim chamando e por ti;

rui paciente, velando e esperando
1'empre por mim e por ti,

o Mestre exclama:
"Tão fatigado hás de estar/li
om insistência e ternura ~hama:
"Vem, pecador, para o Lar!"

Muitíssimo conhecido este hino
cantado especialmente, em todo
mundo cistão, nos apelos para a
salvação em Cristo!

Pois ele foi escrito, originalmente,
por um compositor que se tornou
milionário à custa de escrever,
primeiramente, músicas seculares,
dedicando-se mais tarde, unicamente

~ música sacra, O seu nome era Will
,--"amartine Thompson, nascido no

Estado de Ohio, E,U,A" em 7 de
novembro de 1847, tendo vivido até
além de 1899,

Apesar das dificuldades financeiras
por que passavam os compositores
de música popular da sua época, Will
enriqueceu-se devido ao bom senso
comercial que possufa,

Diz-se que se converteu a Cristo na
infância e aos 16 anos de idade já
começara a compor músicas.
Conta-se, até, que quando tinha 28
anos de idade, já compunha muito e
quis vender quatro de suas músicas
por 100 dólares; só lhe ofereceram
25! Indignado, resolveu publicá-Ias
por sua própria conta e ficou surpreso
ao verificar a grande aceitação por
parte do público,

Daí por diante o sucesso foi
aumentando cada vez mais até que
Thompson resolveu fundar uma casa
de músicas, na qual passou a vender,
também, pianos, órgãos e outros
instrumentos musicais.

Contudo, Thompson sentia que
devia algo a Deus ,e, :por isso;
dedicou, mais tarde, o seu talento de
compositor unicamente à música
sacra. Muitas vêzes colocou o seu
piano numa carroça puxada por dois
cavalos e foi para a roça tocando e
cantando hinos de sua autoria.

O hino que estamos focalizando é
um entre os muitos que Thompson
escreveu e merece destaque porque
recebeu uma homenagem toda

H.C.108

especial do famoso evangelista D.L.
Mcody. . Foi assim: Thompson foi
visitar Moody que se encontrava
gravemente enfermo. Tão grave era
o seu e~ado de saúde que o seu
médico não permitiu que o visitasse.

Moody, no entanto, ouvindo a voz
de Thompson, pediu-lhe que
entrasse. O grande evangelista,
agarrando a mão de Thompson,
disse: "Will, preferia ter escrito o seu
hino "Terno e Suave", mais do que
qualquer outra coisa que tenho feito
em toda minha vida". Essa
declaração, saída dos lábios de um
dos maiores evangelistas de todos os
tempos, valeu-lhe como uma
consagração; foi a homenagem
máxima!

A música foi, também, composta
por Will Lamartine Thompson, o
"compositor milionário" e a letra, no
hinário "Hinos e Cânticos", No, 108, foi
traduzida para o: português, por
Eduardo H, Moreira.ru

Fornecido por Elisabeth Alexander,
Continua no próximo número, com a
história de mais um hino.

Oremos ao Senhor, por sabedoria, em 1999.

"O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do Santo a
udência. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de

ues obras mais antigas. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados
serão os que guardarem os Meus caminhos, Ouvi a correcção, não a rejeteis, e
sede sábios, Bem aventruado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas
portas casa dia, Porque o que me achar achará a vida, e alcançará favor do
Senhor". (Provérbios 9: 10,8:22,32-35).
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Ocrente verdadeiro sabe que
não foi ele que optou por
aceitar Cristo mas que Deus,

na Sua misericórdia, o chamou para
pertencer a Jesus Cristo (Rom. 1:6) e,
pela graça de Deus, ele respondeu a
este chamamento. Ele tem a
consciência de que Cristo pagou um
alto preço (1Pe. 1:18, 19) para o
libertar da potestade das trevas (Col.
1:13) e que, sendo comprado pelo
sangue de Cristo, ele não é de si
mesmo mas pertence a Cristo (1Cor.
6:19,20), é servo de Cristo (Rom. 1:1
e Mat. 10:24) e terá de dar contas de
todo o seu serviço, e de si mesmo ao
seu Senhor (Rom. 14:12)

É a vontade de Deus que todos os
Seus redimidos se congreguem (Heb.
10:25) para formar o Seu Povo, a Sua
Igreja. A Igreja de Deus não está
dividida em clero e leigos, obreiros e
não obreiros, membros que fazem
parte do ministério e membros que
não pertencem ao ministério, visto
que todos os membros da Igreja de
Deus são servos de Deus e
sacerdotes do Senhor (1Pe. 2:9 e Ap.
5:10). O ministério de cada igreja deve
ser realizado por todos os membros
da igreja e, para isso, cada um recebe
dons ou manifestações do Espirito
(1Cor. 12:7 e Ef. 4:12).

Cada igreja deve ser cuidada por
um grupo de membros idóneos
(anciãos - 1Pe. 5:2,3). Os anciãos não
são "administradores" nem formam
"uma direcção" e não devem exercer
autoridade sobre os membros mas

OU AS RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS E COLECTIVAS

devem servir juntos com todos os
outros membros e, servindo de
exemplo a todos os membros, por
meio do seu serviço (I Pe. 5:2,3) Os
anciãos não são "os obreiros" à
exclusão dos outros membros e não
devem açambarcar todo o ministério
da igreja mas antes devem velar por
todo o ministério como bispos ou
presbíteros.

O Senhor Jesus Cristo, quando
vier, trará um galardão especial para
os anciãos que fielmente cumpram as
suas responsabilidades (1Pe. 5:4 e
Mt. 24:45,46). Na Igreja de Deus não
há títulos como "mestre" (Doutor) ou
"Pai" (ou "Pastor" ou "Ancião" ou
qualquer outro) antes todos os
membros são "irmãos" (Mat. 23:8).

Um crente verdadeiro
reconhece que a Igreja não
existe para o seu benefício,
mas antes que ele,
pertencendo ao Senhor, é
responsável para com a
Igreja do Senhor.

Ele sabe que não é a
responsabilidade da Igreja andar
atrás dele, de o procurar e ministrar a
ele, mas antes que é a sua
responsabilidade perante Cristo
procurar e ajuntar-se aos seus irmãos
que procuram obedecer a Deus.

Ele sabe que a responsabilidade é

sua, perante o seu Senhor ao qual terá
de dar contas, integrar-se na vida da
igreja da qual é membro e contribuir,
com os seus dons e pela justa
operação da sua parte, para a
edificação da igreja.

Ele sabe que não pode ficar
inactivo e parado à espera de ser
convidado por alguém mas tem de
apresentar-se como servo para servir
ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo,
o Cabeça da Igreja e de quem todos
os membros são servos (Efe. 4:16).
Ele tem a consciência que terá de dar
contas a Cristo, seu Senhor, de todo o
seu serviço e gue, não servindo,
deixando de servir, ou servindo mal
trarão consequências muito graves
para ele durante toda a eternidade
(2Cor. 5: 10, Ap. 22: 12).

O estado espiritual de cada igrej~
é a responsabilidade de todos os
membros e não exclusivamente dos
anciãos. Os anciãos, junto com todos
os membros, têm a responsabilidade
de ensinar a igreja, exortar e chamar à
atenção a igreja,. mas é somente o
Espírito Santo, e não os anciãos, que
pode avivar a vida espiritual da igreja
(Gal.3:2a5).

Todos os membros da igreja
devem ter a consciência que, a sua
apatia, a sua indiferença, as suas
faltas e falhas no ministério da igreja,
consequências de ter deixado o seu
primeiro amor, podem, se não houver
arrependimento e sejam corrigidas,
resultar em que Deus tire do seu lugar
o seu castiçal. Isto é, esta igreja pode
deixar de existir.(Apoc. 2:5).W
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I Departamento Missionário I

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO
Secretário Executivo: ANTÓNIO CALAIM Secretário Adjunto: AUGUSTO POÇAS Tesoureiro: ALBERTO MANAIA

JOAQUIM SANTIAGO; ANTÓNIO FONSECA; JOÃO DAVID SILVA; NARCISO CAMPOS; JOÃO PAULO SANTOS; RUI
OLIVEIRA

ROMANA DIAS; CATARINA ALVES; WALTER DE CARVALHO; CARLOS ANTUNES; PEDRO FIGUEIREDO

Jorge e Orquídea Adrião
Vialonga

~

mados Irmãos, graça e paz da
" - parte de nosso Senhor Jesus

Cristo.
Desejamo-vos um Natal cheio de

bençãos do Senhor e que o Salvador
nascido em Belém há quase 2 000 anos
vos revigore a todo o instante.

Gratos estam os no Senhor aos
Irmãos pelo vosso carinho, apoio e
ânimo. Bem hajam!

No dia 26 de Novembro o Senhor deu-
nos a "Noemi Isabel Gomes Adrião", é
uma menina muito amável como
significa o seu nome. O Jorginho está
bem de saúde e muito contente com a
irmãzinha.

Pedimos as vossas orações pelo
seguimento dos contactos das pessoas
que viram o Filme JESUS neste verão na
Póvoa da Atalaia (onde a Igreja do Beato

o seu Acampamento). Este é o
, ,_,nto ano que vamos à Escola Afonso

Domingues fazer Prevenção primária
contra a Droga. Mas, este ano sob uma
nova direcção a Escola abriu-nos as
portas como nunca antes o fizera ...A
partir de janeiro abriremos na Escola
todas as Quintas-feiras um consultório,
"O Cantinho". Podendo nós usarmos
ainda as Quartas-Feiras a partir das
16.30 para programas recreativos .. É um
grande desafio, mas contamos com as
vossas Orações.

Na Igreja de Olarias começámos no
passado mês com reuniões
evangelísticas ao ar livre e distribuição
de literatura com a ajuda de jovens de
Lusíadas e de Sta Catarina. Eventos
estes que esperamos manter
mensalmente.

o Refrigério deseja aos seus
leitores um Feliz Ano de 1999,
repleto das bênçãos do Senhor.

Marjorie Beckwith
Angola

A situação no país continua muito
instável entre a guerra e a paz. No
entretanto há incidentes que se

repetem vez após vez, pequenos
ataques aqui e ali e vidas perdidas
particularmente nas áreas onde há
diamantes. Continuam a chegar a
Luanda refugiados pessoas que fogem
da guerra. Continuamos a orar por paz.

Duas semanas atrás, Doris Pitman e
eu fomos até um lugar de deficientes,
onde estão a tentar ter uma escola para
crianças com problemas, com
deficiências físicas. Vivem em condições
tão difíceis .. Um amigo meu recebeu do
Governo uma porção de Terreno para aí
construir um Centro para uma Escola e
Alojamento das Crianças.

Os crentes gostariam muito de ter a
funcionar um curso de um ano, escola
residencial. Temos um casa
remodelada, escritório dos Cursos
Emaús, mas precisamos de uma sala de
aulas e alguns dormitórios. Mas o que
realmente precisamos é de um
missionário comprometido e dar-lhe um
bom começo - O tipo de pessoa que
treine outros para continuarem, e que
esteja disponível para continuar a ser
parte do projecto. Neste tempo a grande
necessidade é de Missionários que
possam ensinar os nacionais deste país
em coisas como no uso de
computadores e outros equipamentos e
como usar estes para a glória do Senhor
e desenvolver da Sua Obra.

Associação Wycliffe
Portugal

Juntemo-nos em Oração
1. Pelo trabalho da Associação Wycliffe,
para que consiga passar o sonho da
tradução da Palavra de Deus para todas
as línguas e todos os povos. O maior

problema actual da missão no nosso
país é a falta de pessoas ... O pequeno
número de pessoas que actualmente
trabalha com a missão não consegue
divulgá-Ia suficientemente, nem abordar
as Igrejas com vista ao e em busca de
outro tipo de apoio. Orai por
colaboradores. recrutamento
2. Pelos missionários que se encontram
ainda no nosso país para aprender a
língua Portuguesa - Gregory e Julie
Morris com uma filhinha, e pela Dana e
Steven Whirteacre e seus dois filhos.
Que o Senhor os continue a abençoar,
acompanhando os seus progressos.
3. Pelo Miguel Martins da Igreja de Leça
de Palmeira em Matosinhos, que
frequentou durante o ano de 1997 a
Escola Wycliffe em Inglaterra e que
neste ano lectivo foi aceite no Colégio
bíblico de Ali Nations, para completar a
sua formação.
4. Pela Marta Moreton ( filha do Irmão
Fernando de Jesus - Algés ), pela sua
família, ainda aguardando colocação no
campo de Trabalho.

.João e Ruth Vogel
Mem Martins

A Tirza(11 anos) está no 6ª ano e
continua a estudar violino. O Jonathan
(10 anos) continua tocar trompete.
Agora no 5ª ano precisa de muito mais
esforço e apoio da mãe para poder
seguir a matéria.O Samuel (6 anos)
entrou na Escola primária este ano. A
Ruth está a cuidar dos bebés na Escola
Dominical e continua a cantar e tocar
flauta no Grupo Coral na Igreja
Evangélica de Sintra.

João: O Intercom Jovem foi uma
semana de formação que a Mocidade
para Cristo (MPC) realizou em Abril
juntamente com o Instituto Bíblico
Português no Tojal. Participaram 38
jovens de várias igrejas de todo o país.
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No Verão estivemos na nossa terra,
na Suíça onde participámos num
campanha evangelística para crianças
com a nossa Igreja lá. Em Setembro a
MPC organizou junto com outras
entidades, conferências com o cientista
alemão Werner Gitt com o tema: No
Princípio era a Informação.

Juntos com outros obreiros estamos
a ter reuniões de oração semanais pelos
alunos e estamos a realizar um
programa especial da nossa área uma
vez por mês. Damos graças a Deus
porque estes encontros têm sido alegres
e foram frequentados por um bom
número de adolescentes e
jovens. Pedidos de oração: Damos
graças por tudo que Deus ajudou a
realizar neste ano.
-pelo trabalho com os alunos das várias
escolas;
-por maior abertura das escolas ao
evangelho.

Paulo e Ana Oliveira
Guimarães

Queri~os irmãos: Aqui estamos
mais uma vez para
compartilhar aquilo que o

Senhor tem feito. É com alegria que
temos visto o Senhor responder a
alguns assuntos:

1. Uma das coisas que nos tem
animado e ver o envolvimento geral de
mais pessoas, no ministério da igreja,
sentimos que o Senhor esta a avivar
algumas pessoas. Glória a Deus!

2. Louvamos a Deus, pelo grupo que
se reúne Sábado para estudo bíblico
alguns tem levado amigos descrentes,
tem sido muito edificante.

3. A igreja tem apoiado o GBU e este
grupo tem sido uma bênção.

4. Louvamos o Senhor, pelos jovens de
outras igrejas, que tem consagrado as
suas vidas ao Senhor, nos
acampamentos, conferências e retiros.

FAMILlA: A família está bem,o David
entrou para a escola. O Paulo iniciou
um negócio relacionado com Internet e
multimedia com outros irmãos.
Esperamos que umdia isto possa vir a
ser uma ajuda para as necessidades
materiais, ate lá há que trabalhar
muito.Agradecemos as orações de
todos os irmãos, que nos tem apoiado,
que o Senhor possa edificar a sua
igreja aqui em Guimarães.

LILA MARQUES PEREIRA (Fontoura) foi elevada à Glória no
. passado dia 7 de Dezembro de 1998 juntando-se desta forma ao

seu marido José Fontoura e a muitos santos que habitam nos
lugares celestiais ao lado do seu Salvador Jesus Cristo.
Esta nossa Irmã deixa-nos na memória uma história de bom

testemunho cristão, companheira fiel e boa mãe. Trabalhou
incansavelmente na Obra do Senhor em muitas actividades em que o
seu marido estava envolvido, e de um modo particular nos
"Acampamentos Palhal". Quem falou com ela não se esquece das
suas palavras amáveis, carinhosas e cheias de amor cristão. Um
exemplo a seguir.
Uma palavra de consolação para os nossos Irmãos Normando e

Rubem, seus filhos, que certamente sentirão também amparo por
parte do Nosso bom Deus. Uma palavra final de explícita gratidão pela
dedicação tão extremosa que a menina Benvinda concedeu no dia a
dia de D. Lila. O REFRIGÉRIO.

Lar Vida Nova
Pardilhó

UM LAR QUE PRECISA
DE EXPANDIR

"Porque Deus não é injusto, para se
esquecer da vossa obra e do trabalho de
amor que, para com o Seu Nome
mostraste, enquanto serviste aos santos
e ainda servis. Hebreus 6:1O

Nós, o LAR VIDA NOVA agradecemos
a todos aqueles que até 1998, oraram,
auxiliaram, visitaram ou contribuiram
para que esta obra tão preciosa, fosse
cada vez mais uma resposta ás
crescentes necessidades dos mais
idosos. " Deus não é injusto para se
esquecer da vossa obra e do trabalho de
amor( ... ) "

Funcionamos apenas nas instalações
da primeira fase de construção, por isso
estam os limitados a ter somente 7
utentes, apesar disso, e porque a
procura é crescente, temos de momento
8 utentes (3 homens e 5 mulheres), com
idades compreendidas entre os 73 e 91
anos idade. Dois deles são acamados e
3 parcialmente dependentes.

Os serviços prestados aos utentes são
assegurados por uma equipa de
profissionais constituida por uma
directora Técnica (Assistente Social), um
casal residente, ele como director de
Serviços e ele como Encarregada de
Serviços Gerais, uma Técnica de
Secretariado e sete empregadas como

Trabalhadoras Auxiliares.

Esta equipa desenvolve as acções
necessárias à prestação de múltiplos
serviços aos' idosos como habitação,
alimentação, tratamento de roupas,
cuidados de saúde e de higiene,
conforto e lazer ( passeios em grupo,
ginástica, jogos, trabalhos manuais,
festas ,exposições, intercambio com
outro lares, visitas, etc,), apoio espiritual
e outros,

Com o aumento do número de idosos na
nossa sociedade e nas nossas igrejas,
torna-se necessário e urgente a
construção da segunda fase, mas para
esta grande e útil obra não temos ain~.
suficiência de recursos ou capacida, '
de resposta, Cabe a todos nós
contribuirmos para a concretização
deste objectivo, cuja falta é sentida
sobretudo pelos mais necessitados e
vulneráveis, os idosos,

Sócio, Irmão ou Amigo: Ajude o Lar Vida
Nova para que também em 1999 o
envelhecer não seja simplesmente
aumentar anos à vida, mas sim, dar vida
aos anos que Deus nos permite viver.
FelizAno Novo.
A Direcção do Lar.
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Quando estava na tro~a, numa
certa n o it e estavamos
perdidos no rio Sado. É

~cessário conhecer bem este rio,
"t-:rara se poder navegar sem

problemas, pois em certos sítios é tão
baixo que a hélice ao tocar no lodo,
bloqueia o motor, ao passo que
noutros sítios dá para passar navios.
E lá andávamos nós de um lado para
o outro procurando o canal que nos
levasse para Alcácer-do-Sal.

Mas por muito que tentássemos
era em vão.

Já tínhamos perdido o azimute, e
era impossível encontrar um rumo.

Olhamos em volta, e só havia
noite! ...A situação piorava, porque os
dois reservatórios de combustível
que levávamos, estavam já quase

~azios. Até que a dada altura,
,.,ncontramos um pesqueiro;

imediatamente abordamos a
embarcação e o nosso comandante
foi pedir ajuda ao barqueiro e este nos
apontou um despercebido clarão,
que se encontrava a algumas
dezenas de quilómetros.

Seguimos então, a sua direcção e
ao fim de algumas horas chegamos

rn
PAULO VIEIRA I

onde está,
". a
LUZ?

ao nosso destino, mas a esforço de
remos, pois a gasolina havia
acabado.

Este mundo é como um rio, e tal
como o Sado está cheio de pântanos
que, para além de perigosa a
navegação faz com que percamos o
azimute ao desviarmo-nos deles,
depois ao olharmos em nossa volta,
só vemos escuridão sem nenhuma
indicação de rumo, e para quem tenta
encontrar; só se cansa ...

Como nos aconteceu naquele rio,
bem como a luz que nos foi apontada,
assim é a Palavra de Deus a lâmpada
para os nossos pés e a luz para o
nosso caminho.

"-E que luz é esta?" Claro está, esta
luz é Jesus. Em João 8:12, Jesus
afirma ser a luz do mundo e que quem
O seguir, não andará em trevas mas
terá a "Luz" da vida" ...

Já reflectiste bem, caro leitor, quão
maravilhosa é esta "Luz"? ela não só
nos ilumina para vermos onde
pousamos o nosso pé (como a luz do
sol), mas também ilumina as nossas
vidas. Esta luz, tem ainda uma
particularidade bastante boa:

Esta é a verdadeira Luz que ilumina
todo o homem. (João 1:19)

Neste mundo aparecem muitas
luzes que ... enfim ... até podem dar
muita luz, mas ... dura muito pouco
tempo! E os que seguem tais "luzes",
enganadoras, estando acesas logo
seapagam! ...

Tem cuidado! Se andas perdido
como eu andei, se não sabes qual o
lado para que deves seguir, não
tentes sozinho encontrar o rumo
certo. Pára, pega na Bíblia, que é a
Palavra de Deus, e, aí encontrarás a
verdadeira Luz, :que é muito mais
brilhante e não encandeia, e é tão
viva, que nunca se apaga.

Olha para esta Luz e segue-a. Esta
Luz, é Jesus. Jesus é a luz do mundo.

•Veja e ouça
RTP2 - Terça e Quinta Feira -18h ou 18:20

A Luz das Nações
RTP2 - Terceiro Domingo de cada mês - 09:00 hr.

Programa "Caminhos"
RÁDIO GENTE - GAlA -102.1 FM

2", 3.a Feiras - 22 hr - Programa "Luz para o Caminho"
5. a Feira - 22 hr - Programa "Vida Abundante"

RÁDIO SANTO ANDRÉ - COIMBRA -100.5 FM
Sábado - 09 hr - "Vivas ao Rei"

RÁDIO C. INTERIOR - BEIRAS -105.5 FM
Sábado - 16:30 hr - "Momentos de Paz"

hUp://www.come.to/refrigerio.pt
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------ Ou a história dos 40 anos da Igreja em Viavai-Coimbra

.at;lós
--------------- ;!

Grocinas, Bouçã, V i'âva i e
Venda dos Moinhos, são
lugares vizinhos que

pertencem ao Concelho de Penela.

Jesuino Dias de Grocinas e
Francisco dos Santos de Bouçã eram
amigos. Um dia Jesuino revelou a
Francisco que tinha alguns
problemas de dificil resolução em sua
casa e estava a pensar fazer um
disparate. Francisco aconselhou-o a
distrair-se com a leitura de bons
livros. Este no entanto retorquiu-lhe
que tal não era suficiente.

Francisco, então fez-lhe a oferta de
uma biblia e disse-lhe que este livro
era grande e demorava muito tempo a
ler pelo que podia com ele passar
muito tempo .

Pouco tempo depois Jesuino
falava com outros seus amigos
acerca do livro que lia!

Irmão Orlando Luz para realizar um
culto em sua casa. Este evento
aconteceu em meados de Outubro de
1958 e uma multidão de gente ouviu a
Palavra do Senhor.

Dias depois Jesuino com outros
amigos vem a Coimbra e convidando
vários pregadores promove em 1 de
Novembro de 1958 um culto em
Viavai. Foi há 40 anos!

Os primeiros baptismo
aconteceram 2 anos depois para 1b .

Irmãos, sendo eu um deles, Graças a
Deus. O Senhor tem aumentado esta
Igreja e tem havido benção. Hoje
temos uma casa de oração própria,
existe Ministério e os cultos realizam-
se ao Domingo e 5ªfeira.

Veja meu Irmão, o que Nosso
Deus pode fazer através de um
folheto. W

Certo dia, o Ir. Orlando Luz com
alguns missionários, numa viagem ao
Norte, fizeram uma distribuição de
folhetos anunciando um programa
evangélico na Rádio Tanger, em Onda
Curta ...

À beira do caminho, em Venda dos
Moinhos, na Estrada nº110 entre
Penela e Pontão, Jesuino encontrou
um desses folhetos. Através da
direcção nele contida convidou o

a z
Por Horácio Santiago rr-.

"Maravilhosos são os teus Testemunhos; por isso a minha alma os
guarda. A exposição das Tuas palavras dá luz, dá
entendimento aos simples" (Salmo119:129-130)" Bem - Aventurados

aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
(Apoc.22: 14).

Foi na Cruz que o ódio do homem contra Deus e o Amor de Deus pelo
~ homem se encontraram num mesmo acto. Ali, o estado moral do homem e a
••• ,revelação perfeita de Deus foram absolutamente postos em evidência. A

lança que feriu o salvador já morto fez jorrar sangue eágua. O sangue que
expia e água que purifica (João 19:33-34).
Como sondar as palavras pronunciadas por Jesus na Cruz?

1 - "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem" (Lucas 23:34) - A Sua
Misericórdia;
Quem poderá sondar um tão Grande Amor?
2 - "Hoje estarás comigo no Paraíso"(Lucas 23:43) - O Poderda Sua Graça

3 -" Mulher, eis aí o teu filho" (João 19:26) - A Ternura do Seu coração;
4 - "Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?" (Mat.27:46) - O abismo do seu Sofrimento;
5 - "Tenho sede" (João 19:28) -A sua completa submissão;
6 - "Está consumado" (João 19:30) - A Perfeição da Sua Obra;
7 - "Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espirito" (Lucas 23:46) - A Comunhão reencontrada com Aquele que, por causa
dos nossos pecados, tinha escondido dEle o seu rosto.
Quem poderá sondar um tão grande amor! ru
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infância, carreira, carácter, pregações,
recepção, morte, sepultura,
ressurreição, e ascensão, tudo predito
em grande detalhe antes de nascer.

Muitos Judeus estão à espera da
vinda do Messias. Como é que
podemos convencer um

Judeu que o Messias já veio? A resposta
encontrava-se só nas páginas de Bíblia
Sagrada, e na Pessoa do Senhor Jesus
Cristo. Séculos antes de nascer, Jesus
Cristo, muitos detalhes acerca do Seu
nascimento, vida, sofrimento e glória
foram dados na Bíblia Judaica, o Velho

stamento.
"Jfsus Cristo é a única Pessoa neste

planeta cujos antecedentes, lugar de
nascimento, maneira de nascer,

Ninguém sabia 500 anos antes que
Shakespeare seria nascido, ou 250
anos antes que Napoleão seria nascido.
Mas na Bíblia nós temos profecias de
Jesus centenas de anos antes de Ele
nascer, e não só por um escritor mas por
vários sobre muitos anos.

A única
Pessoa que
podia cumprir
estas profeci-
as, é Yeshua
Ha Maschiah,
Jesus, o Mes-
sias, o Salva-
d o r d o
Mundo.

Que pensais
vós do Cristo?
(Mat.22:42, 16:15e27:22).

A resposta encontra-se em
Actos 16:31 - "Crê no Senhor
Jesus Cristo, e serás salvo"

PELO SENHOR JESUS CRISTO, NA SUA PRIMEIRA VINDA

DESIGNAÇÃO PROFECIA CUMPRIMENTO

GI. 4:4
Hb.2:16
Ap.22:16
Lc. 3:33
LC.1:32,33
LC.2:4-7
LC.2:1,2
LC.1:26-31
Mt 02:15
Mt 1:22,23
Mt 03:03
At. 02:30
LC.09:58
Lc.4: 18,19
Mt 4:12,16
Mt 12: 15-19
Mt 12:15-20
LC.09:51
JO.02:17
Mt 11 :4-6
At. 10:38
Mt 26:15
Lc. 19:35

Mt 26:31
Mt 26:67
Mt 26:37
JO.19:01
Jo. 19:01

DESIGNAÇÃO

Segue-se uma lista das 56 profecias
cumpridas. Os primeiros versículos são
do Antigo Testamento, (a Bíblia
Judalca); os versículos depois são do
Novo Téstamento.

1.Messias: semente da mulher Gn. 3: 15
2.A semente de Abraão Gn ..22:18
3. A Estrela de Jacó Nm.24:17
4. Da tribo de Judá Gn. 49: 10
5. Herdeiro do trono de David lsa. 09:07
6. Nascido em Belém Mq.05:02

Tempo do seu nascimento Dn. 09:25
"': Nascido de uma virgem lsa. 07: 14
9. Do Egipto foi chamado Os. 11:01
10. Dado um nome especial lsa. 07: 14
11. O seu percursor lsa. 40:03
12. A Sua família Sa1.132: 11
13. Sua pobreza lsa. 53:02
14. O carácter do Seu Ministério lsa. 51 :1,2
15. Ministério principando na Galiléia lsa. 09:02
16. A Sua Mansidão lsa. 42:02
17. A Sua Compaixão lsa, 40: 11
18. O Seu Propósito Resoluto lsa, 50:07
19. O Seu Zêlo Sal. 69:09
20. Os seus milagres Isa. 35:05
21. Ungido pelo Espírito lsa, 11:02
22. Traído por 30 moedas de prata Zc. 11: 13
23. Entrada-Jerusalém em jumento Zc. 09:09
24. Seus discípulos dispersos na

Sua Crucificação
25. A Sua Rejeição
26. As Suas tristezas
27. A Sua fisionomia desfigurada
28. As Suas costas feridas

ZC.13:17
Isa.53:03
Isa.53:03
Isa.56:14
Isa.50:06

PROFECIA CUMPRIMENTO

29. Nacões ser-Ihe-ão submissas
30. Cuspiram no Seu Rosto
31. Mãos e pés pregados na cruz
32. O Seu lado furado
33. O Seu rosto ferido
34. O lugar da Sua sepultura
35. Os seus ossos preservados
36. Seria um pastor
37. Seria um rei
38. Rejeitado pelo seu povo
39. Os Seus sofrimentos
40. A Sua morte vicária
41. Morreu com os transgressores
42. Foi feito pecado por nós
43. As palavras de Jesus na cruz
44. Os seus vestidos repartidos
45. A Sua fraqueza na cruz
46. Deram-Lhe vinagre a beber
47. A Sua ressurreição
48. A Sua intercessão pelos outros
49. A Sua ascenção
50. Sepultado como os ricos
51. Sacerdote segundo ordem de

Melquisedeque Sa1.110:4
52. Restaurador de contritos coração- lsa, 51:1,2
53. Traído por um amigo Sal. 41 :09
54. A Sua glória como o Messias lsa. 53:01
55. O Messias é Rei Sal. 02:6-9
56. Gentios procurarão Messias Isa. 11: 10

Isa.02:04
Isa.50:06
Sa1.22:16
ZC.12:10
Mq.05:01
Isa.53:09

Sal. 34:20
Isa. 40: 11
ZC.09:09
Sa1.69:08
Isa.50:06
Isa.53:.05
Isa.53:09
Isa.53:10
Sal. 22:01

Sal. 22:18
Sal. 22:14,15
Sal. 69:21
Sal. 16:9-11
Isa.53:12
Sal. 68:18
Isa.53:.o9

Ap.7;19:11
MC.14:65
JO.19:23,37
JO.19:34-36
Mt 27:30
Mt 27:57-60
JO.19:36
JO.10:11-16
JO.18:33,37
Jo. 01: 11
Mt 26:67
1Pe.2:24,25
Me. 15:28
2Co.5:21
Mt 27:46
Jo. 19:23
2Co.13:4
Jo. 19:29
At. 2:27-31
LC.23:34
At. 01 :09
Mt 27:57

Hb.5:5,6
LC.4:18,21
LC.22:47,48
Ap.19:11-16
Ap.19:15
Rm. 11:25
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momento de
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No primeiro dia da semana cada um de cinco ou dez anos? A tua prosperidade
vós ponha de parte o que puder, não se desenvolveu? Não te esqueças
conforme ª sua prosperidade ..." (1 Cor. de actualizar a tua prosperidade
16:2) presente.

, inegável que as igrejas locais e a

Eobra de Deus em geral, lutam com
grandes dificuldades financeiras,

e isto deve-se em grande parte à fraca
participação dos crentes no contribuir
para as diversas necessidades. Não
porque tenham impossibilidades para
tal, mas certamente porque, quem
pouco ama pouco dá, e também porque
o ensino dado acerca desta temática é
quase sempre envergonhado, quando
não é simplesmente inexistente, como
se a Bíblia não sustentasse tal ensino.
Se fosse entendida esta exortação de 1ª
Coríntios 16:2, certamente não teríamos
as situações que existem em quase
todas as igrejas.

Os crentes são cada vez mais
prósperos, enquanto as igrejas lutam
com desesperadas dificuldades.
Felizmente e graças a Deus, porque
alguns apesar de tudo, tem ido além da
sua prosperidade e feito coisas
grandes, não com dinheiro à vista, mas
com uma fé não apenas proclamada,
mas colocada em prática.

o que temos ensinado acerca do
contribuir?

O que de mais comum se diz, é que
devemos dar com alegria. Mas como
raramente sentimos alegria quando
damos, será necessário lembrar a
obrigação de dar, e então temos na
prosperidade o factor que nos obriga a
sermos maiores contribuintes. Caro
irmão (ã) ainda colocas no saco das
colectas a mesma quantia que davas à

Educar nossos filhos para este
ministério.
Sendo negligentes nós próprios no
ministério de contribuir
monetariamente, é de esperar que
nossos filhos não recebam de nós este
exemplo e ensino, sobre a importância
que é contribuir para a obra de Deus,
vindo eles a serem com toda a
probabilidade no futuro, fracos
contribuintes. Façamos deles já no
presente bons contribuintes, não
esquecendo de a cada Domingo lhes
entregar não aquela "pequena
moedinha", mas uma moeda que
represente algum valor, para que
aprendam que o Senhor não é aquele
mendigo de esquina de rua ou do
Mercado a quem se dão aqueles
"trocados" insignificantes.

Tu jovem, não deves pensar que
contribuir compete apenas aos teus
pais e que só quando formares família
pensarás neste assunto. A palavra de
Deus fala para cada um, e não para cada
família. Por isso, daquilo que quer
ganhes trabalhando, ou que recebas de
teus pais, parte desse dinheiro que tu
achas ser tão pouco, pertence e deves
entregá-lo a Deus, sendo que te
consideras filho e colaborador d'Ele.

Debrucemos o nosso pensamento e
consciência sobre este assunto,
deixando que o Espirito de Deus
controle também um pouco mais a
nossa "carteira". fJ]

Quando era rapaz novo
Nunca cheguei a pensar
Que quase todo o povo
Vem a precisar d'um Lar.

Os anos foram passando
E as forças a faltar
Os cabelos branqueando
É necessário o Lar.

Todo o idoso, coitado,
Precisa de muito carinho
Não deve ser desprezado
Pois é outra vez menino.

Com as pernas a tremer
E com a vista a faltar
Cheio de dores, a gemer,
Vai precisar do Lar.

Não te esqueças, meu irmão,
De sócio te inscrever
Vai chegar a ocasião
Do Lar te receber.

Quer precises quer não
Fazes bem em descontar
Ajudas o teu irmão
Que está a precisar.

Lar "Vida Nova" é um céu
Para ti e para mim
Este parecer é o meu
O teu também é assim?

Vida Nova, nosso Lar
É nosso: teu e meu,
Muitas graças vamos dar
Por esta dádiva do céu.

Lar Vida Nova é assim
Como estou a descrever
Não acreditas em mim
Anda daí, vem ver.

São jóias as empregadas
Tratam com muito carinho
Todas bem educadas
Cuidam bem do velhinho.

Do utente Sr. Gomes
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Testemunho

E

Miami (Florida)

Quando se pensa em Miami
pensa-se principalmente em
termos de turismo e férias ...

Bom, fiquei maravilhado por
encontrar muitos Cristãos e igrejas
por toda a parte. Desde a altura em

ue chegamos (22 de Maio) até
'- Ysairmos (quatro semanas mais

tarde), tive a oportunidade de partilhar
as Boas Novas e de pregar em igrejas
locais. Concentramos os nossos
esforços principalmen e en re as
pessoas de língua espanhola,
originárias da América La ina e das
Caraíbas (incluindo cuba).

Quando saímos de Miami, sentimos
uma alegria profunda por ter deixado
para trás uma enorme quantidade de
igrejas, Cristãos e líderes muito
comprometidos e muito
entusiasmados com missões. Por
favor orem especialmente por estes
irmãos e irmãs.

AsCaraíbas

Neste momento estamos nas
'<,

·Caraíbas e por aqui ficaremos até ao
fim do ano. A maior parte são
religiosos e, entre eles, um grande
número professa o Cristianismo. No
entanto, como podem imaginar,
muitos são nominais. A realidade
varia de ilha para ilha.

Por exemplo, em St. Lucia os
Católicos Romanos chegam aos 90%
da população, o resto dividem-se
entre evangélicos e outras confissões
religiosas. Apesar de tudo, as
pessoas estão abertas a uma
conversa e a ouvir o que temos para
partilhar com elas. Ainda hoje estive a
falar com dois Rastafarianos, Martin e
Norman Boyce. Orem por estas duas
almas preciosas, para que o Senhor
os venha a salvar. Há muitos como
eles ...

Vosso em Cristo, Mateus
Mateus de Goya é da Guiné-

Bissau, e o que mais gosta de fazer é
aprender. Com 20 anos veio para
Portugal em 1980, para estudar na
Universidade. Depois de obter o seu
diploma em química, decidiu que
precisava de aprender mais acerca da
vida Cristã. Viajou então até País de
Gales e estudou num seminário por
três anos. Durante este tempo,
enquanto orava por uma
oportunidade de obter uma
experiência em missões por um curto
prazo, leu um artigo numa revista
onde se pedia apoio para o
combustível dos dois navios da O M.
O ministério dos navios parecia ser
exactamente aquilo de que ele estava
à procura.

"Juntei-me ao Logos 11no México
em Outubro de 1997, e pediram-me
para na casa das máquinas. Eu gosto
de trabalho prático, e assim posso
usar algum do treinamento que recebi
em química. Aos fins de semana
junto-me às equipas que visitam as
Igrejas.

Gosto muito de pregar e em cada
domingo; prego uma ou duas vezes.
Sentiria muito a falta se não o
fizesse!"

Com a visita do Logos 11aos portos
do continente Americano e às
Caraíbas, Mateus pode fazer uso do
seu Português, Espanhol e Inglês. Em
Miami, Florida, ficou feliz por ter sido
o líder do Programa Bem Vindo a
Bordo destinado a Brasileiros. E,
embora o Inglês seja a língua oficial
do navio, os membros da tripulação
que são de origem latina apreciam
muito conviver entre eles.

"Estou habituado a viver em
comunidades multi-culturais, por isso
fazer parte de uma tripulação
internacional não é difícil. Pelo
contrário, é uma bênção !",disse
Mateus, embora admita haver

I OPERAÇAO MOBILlZAÇÂO I

algumas ocasiões difíceis tais como,
os enjoos e os meses longos e
cansativos de doca seca, como em
Veracruz. «Às vezes é durante os
tempos difíceis que mais se cresce.»

"Cada país que visitávamos era
fantástico, "continua. n O México foi
tremendo. Estivemos tantos na Costa
Pacífica como na Atlântica e foi-nos
dada a oportunidade de ficar em casa
de algumas famílias, onde nos
pudemos sentir completamente em
casa.

Deixou as suas marcas em cada
um de nós. Fiz parte de uma equipa
pequena mas activa na Cidade de
México, ensinando técnicas de
Evangelismo em Igrejas e onde
entregamos literatura porta-a-porta.
Foi tremendo. Pudemos ver uma
grande explosão de interesse e de
pessoas que vinham ao Senhor. Em
Portugal também já preguei bastantes
vezes e trabalhei com a União Bíblica.
Acho que ajuda muito ser estrangeiro.
As pessoas ficam curiosas e isso
transforma-se numa porta aberta."

Mateus continua à' espera da
direcção de Deus para o seu futuro,
mas acredita que a experiência que
está a adquirir no Logos 11será uma
ajuda para onde quer que vá. Ele
encoraja outros jovens a fazer o
mesmo. Se tu te juntares à Marinha
de Deus verás o mundo da forma que
Ele o vê, e com a tua ajuda poderás
marcar a diferença.m
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Notícias .

Escola Bíblica do Norte

o segundo trimestre inicia-se em 04 de
Janeiro de 1999, todas as segundas
feiras, às 21 :00 horas no Salão da Igreja
do Cedro (Rua Damião de Góis, 81, em
Vila Nova de Gaia).
Os professores Paulo Pina Leite e
Stephen Yiulle continuarão os temas do
primeiro trimestre. Todos são
convidados.

Escola Bíblica Beira-Vouga

Com início no dia 09 de Janeiro de 1999,
pelas 21 :00 horas, e todas as seguintes
6.ªs feiras, terá lugar no salão da Igreja
em Pardilhó a Escola Bíblica Beira-
Vouga.
O Irmão Walter Alexander vai leccionar a
disciplina "A Pessoa de Jesus Cristo".
A Escola funcionará nos meses de
Janeiro e Fevereiro em Pardilhó, nos
meses de Março e Abril em Cacia, Maio e
Junho na Gafanha da Nazaré e
Setembro a Novembro, em Aveiro.
Todos são convidados.

DIRECÇÃO DA CIIP

A Direcção da Cllp, reunida em V.N.Gaia
no passado dia 08.12, fez uma
retrospectiva das actividades dos
departamentos da CIIP e da Direcção,
tendo posteriormente confirmado os
responsáveis por cada departamento, a
saber:

SECRETARIA DA DIRECÇÃO
JoséÁgua

TESOURARIA DA DIRECÇÃO
Mário Valinho

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO
Coordenador: António Calaim. São
interlocutores perante a Direcção, José
Águas e Narciso Campos.

DEPARTAMENTO COMUNICAÇÕES
Coordenador: Mário Valinho e Samuel
Pereira.
Comissão de Publicações: Carlos Alves,
Samuel Pereira e Joel Pereira.

DEPARTAMENTO DE JOVENS
Coordenador: Samuel Pereira.

Foi ainda determinado convidar o Irmão
Orlando Esteves para responsável pela
Comissão da Rádio e da TV.
A próxima reunião, em Coimbra, no dia
20.02.1998, será conjunta com as
direcções da CIIP-Norte e CIIP-Sul.

Lar Vida Nova - Pardilhó

Ocorreu no dia 28 de Novembro de 1999,
em Pardilhó, a eleição dos corpos
sociais para o Lar Vida Nova. Eis a sua
composição.
ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente: SamuelOliveira
Secretário: Josias Andrade
2.º Secretário: Constantino Silva
DIRECÇÃO
Presidente: Manuel Ribeiro
Vice-Presidente: Manuel Freire
Secretário: Joaquim Matos
Tesoureiro: José Oliveira
Vogais: Eunice Freire, David Andrade e
Filipe Costa.
CONSELHO FISCAL
Presidente: Rui Martinho
Vogais: Sérgio Aço e Francisco Miranda.

PERSONAGEM DO SÉCULO

A Revista TIME está a fazer um inquérito
mundial, via Internet, para saber qual é a
personagem mais importante do século.
No início de Dezembro 1998, os
resultados eram os seguintes:

1.º-JESUS CRISTO 47,70 %
2.º- Adolf Hitler 13,21 %
3.º- Ric Flair.. 8,50 %
4'º- Profeta Maomé......... 5,30 %
5.º- Mohandas Gandhi.... 4,05 %
6.º- John Flansburgh....... 3,75 %
7.º- Mustafa Kemal Ataturk 1,96 %
8.º- Billy Graham.............. 1,68 %
9.º- Raven............ 1,48 %
10.º-JoãoPauloll 1,10 %
11.º- Ronald Reagan........ 0,94 %
12.º- Sarah McLachlan..... 0,81 %
13.º- William L. Pierce...... 0,69 %
14.º- Ryan Aurori.............. 0,57 %
15.º- Albert Einstein.......... 0,56 %
16'º- Winston Churchill..... 0,56 %
17.º- Kurt Cobain.............. 0,36 %
18.º-Bill Gates................. 0,29 %
19.º- Bob Weaver............. 0,28 %
20.º- Serdar Gokhan........ 0,28 %

No início de Dezembro, Jesus Cristo
tinha 638.528 votos, Adolf Hitler 176.935
e Ric Flair 113.832. Para maiores
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EVANGELlSMO
COM FILME "JESUS"

Talvez que alguns dos amados irmãos
do informativo Refrigério se lembrem do
irmão Harvey Challoner, o inglês que
viajava num velho táxi de Londres, preto, e
tocava um cavaquinho (ukelele) fazendo
campanhas evangelísticas com grupos de
crianças.

Agora o seu filho Paulo, junto com um
casal inglês, Richi e Carole Wood, viajam
durante os meses de verão apresentando o
"Filme Jesus" no norte de Portugal.

Durante os últimos cinco anos, temos
apresentado este filme em aldeias
distantes no norte do país, entre grupos de
pescadores pobres, grupos de ciganos, nas
praças públicas das cidades do interior, em
casas do povo, centros culturais, etc ..

Neste ano, 1998, visitamos 27 lo~
apresentando o "Filme Jesus" a uma rneora
de 1600 pessoas. Oferecemos 1300
evangelhos de S. Lucas com endereços de
contacto para os que estejam interessados
em obterem mais informações.

Este foi o primeiro ano em que usamos
um novo equipamento em forma de
projector vídeo com tela grande (4x3 m)
que permite a projecção de outros filmes
evangelísticos como "A Cruz e o Punhal",
"Refúgio Secreto", etc ..

No fim do ano passado, fundamos uma
pequena missão chamada "Porta" para
informar as igrejas na Inglaterra do trabalho
que estamos a -fazer, e também das
necessidades. Desde 1994, o Senhor tem
permitido que tivéssemos cada ano mais
oportunidades de apresentar o "Filme
Jesus". Sentimos a mão do Senhor neste
trabalho e pedimos que toda a glória venha
a ser dada ao Nosso Senhor Jesus Cristo.

Paulo H. Challoner.
Porta Trust - 1, Gordon Avefl'
North Ashton, Wigan, Wn4 OWA

ENGLAND
Email: porta@ashtonJreeserve.co.uk

LIVRARIA ESPERANÇA

LIVRO - OS DISTINTIVOS DAS
ASSEMBLEIAS (500$00).

Temos bastante quantidade deste
precioso livro e desejaríamos que todos
o lessem. Muitos dos servos do Senhor,
quer entre nós, quer noutros países, são
unânimes em afirmar que a maior
necessidade entre o povo doeDeus é de
bom ensino, de sã doutrina. Nós temos
bons livros e a um preço muito
económico sobre a sã doutrina. Envie- I

nos 2.000$00 e lhe enviaremos uns 6
bons livros, incluindo "Os Distintivos das
Assernbleias».
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.Acerca do
III C.N.l. I 98
Decorreu em S. Pedro do Sul,

nos dias 3, 4 e 5 de Outubro de
1998, o III Congresso Nacional

úB" Jovens/98. Cerca de 230 jovens
participantes, vindos das mais
diferentes áreas do nosso país,
estiveram presentes.

"Recordar é viver", diz o nosso
povo e neste caso dizemos com
razão. Ao passar "o filme das
memórias" desses dias tão
agradáveis, boas imagens nos vêm à
mente.

Desde o local aprazível (Hotel
Lisboa) muito bem situado e com
óptimas condições gerais, aos temas
bem ilustrados e comentados pelos
oradores convidados, passando
pelos mini-grupos onde era possível
aumentar a comunhão cristã
aprofundando conhecimentos

olicos, baseados nos temas.
'.. Óptima tarde de testemunhos de
jovens vários (boas mensagens de
edificação) e a noite de talentos tão
diversificada e participada por vários
congressistas.

Não posso esquecer os bons
períodos de louvor a Deus (sobretudo
eu), onde lindas melodias eram
unidas a letras edificantes, que tão
bem nos sabiam cantar.

As horas das refeições, serviam não
só para "aconchegar" os estômagos,
mas também para aumentar o bom
clima de união entre os congressistas.
Enfim, as recordações são óptimas,
mas este congresso já passou. Que
Deus possa conservar nas nossas
mentes e corações as boas lições e
momento desfrutados.

Anuncia-se já o IV CNJ para 99.
Terminou o III CNJ. Vivao IV CNJ 99.
Saudações. José Alberto (Belomonte)

~
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A Balança s
de Deu SOlva(Cucujães)Sandra I

"Tudo o que ligares na terra, terá sido ligado no céu"
Todas as vezes que não perdoaste
Todas os perdões que pediste
Todos os momentos em que magoaste alguém
Tudo o que desculpaste quando alguém te magoou
Todas as esmolas que só deste quando alguém olhou
Tudo o que ofereceste simplesmente porque amaste
Todo o amor que rejeitaste dar a quem nunca te amou
Todos os inimigos que decidiste amar
Todo o mal que fizeste
Todo o bem que fizeste
Nada disto pesa na balança de Deus para que te possa adoptar
Para que possas passar a eternidade junto a Ele
Se assim fosse, ...
Em qual dos pratos terias mais peso?
Só a cruz que crucificou Jesus conta.
Só ela torna leve o prato do pecado.
Só através dela somos dignos de ser filhos de Deus
Uma vez sem vida, nada podes fazer e ...
"Tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu".
Mas uma vez filhos de Deus é nEle que existimos
É nEle que perdoar, dar e amar têm significado.
É por ele que vale a pena perdoar, dar e amar
E, lembra-te ...
"Tudo o que ligares na terra, terá sido ligado no céu". (Mat. 18:8)

Agenda de Actividades 1999
DEPARTAMENTO

DE JOVENS DA CIIP

00100 -1.º Encontro Nacional - no Oeste

No dia 06 de FEVEREIRO, terá lugar
mais um- Encontro Nacional de Anciãos
e Obreiros da CIIP
O local será na área de Coimbra (ainda
a definir em concreto), com início pelas
10:30 hr., Sendo o programa da I

responsabilidade dos Irmãos da CIIP
Sul.

JENO
Juventude Evangélica Norte

08/05 - 2.º Encontro Nacional - no
Centro

A JENO convida todos os jovens de
todas as Igrejas, no Norte, para o 1.º
Encontro de 1999, a realizar no Centro
Bíblico de Esmoriz.
Data: 16 de Janeiro de 1999, às 15 hr.11/09 - 3.º Encontro Nacional- no Norte

05/10- Concerto Nacional de Música
Evangélica (local a definir) COMUNHÃO DAS IGREJAS

DOS IRMÃOS EM PORTUGAL30,31/10 e 1/11 - IV Congresso Nacional
de Jovens, na Quinta da Lagoa,
em Mira.

31/12 e 01/01 - Passagem do Milénio
(local a definir)

Serão oportunamente enviadas às
Igrejas, informações pormenorizadas
de cada actividade.




