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A preguiça é a rainha da vontade
daqueles que gostam de ver,
ouvir e sentir sem terem de se

esforçar ou contribuir para alcançar tal.

A Palavra de Deus não abona o
preguiçoso, antes fala dele como aquele
que nada alcança de benéfico
(Prov.13:4), inclusive classificando esse
desejo como mórbido. (Prov. 21 :25).

O trabalho foi criado por Deus para o
homem, para que através dele alcance
benefício próprio. (Gen.3:19 Ex. 34:21).
É através do trabalho que se angaria:

1-Dinheiro para se adquirir bens e
consumíveis.
2- A formação do carácter pessoal.
3- Construção de imóveis.
4- Conhecimento
5- Um modo de vida

Em relação ao trabalho para Deus, é
importante recordar que somente ele é
conseguido se existir o empenho dos
Seus Filhos, - os cristãos já
salvos pela Misericórdia e Graça de

Jesus Cristo.

Deus é merecedor, porque digno, de
receber todo o esforço do salvo, no
sentido de O servir. O servir pode ser
realizado de várias formas e maneiras,
mas todas elas devem ter o fim de O
Glorificar, honrar, magnificar, enaltecer,
adorar, louvar, e bendizer pela Sua
criação, seu poder, Sua beleza, Sua
perfeição, Sua Omnisciência, Seu amor

pela criatura, Sua justiça, e pela dádiva
do Seu Filho Unigénito- Jesus Cristo
que tomando sobre si toda a nossa
desobediência e pecados, expiou-os
para nos reconciliar com Ele.

É possível conhecer a percentagem
de trabalho e de preguiça que temos
colocado na Obra do Senhor. A Obra
que Ele deu individualmente a cada um.
Basta perguntar todos os dias: Cumpri,
hoje, o plano de trabalho que o meu
Mestre me confiou?

Vamos recordar alguns benefícios
daqueles que respondem
afirmativamente:

1- A Alegria do Senhor: Porque
fomos obedientes aos seus
mand.amentos, estamos envolvidos no
ministério da igreja, escutamos a Sua
mensagem e estamos integrados no
Seu plano.

2- A Paz de espirito: Porque
amamos o nosso Irmão, amamos o que
ainda está sem Cristo, amamos a nossa
família e sentimos prazer em revelar
este amor.

3 - Felicidade: Porque nos
envolvemos na verdade, fugimos e
combatemos a mentira, odiamos o ódio,
sofremos a tentação, somos superiores
aos que nos quererem mal e confiamos
inteiramente no Senhor.W
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Um factor de crescimento?

-,

6.
Práticas Duvidosas

1. Coríntios 8 e 9

O acto simples como o de comer
apresentou um início de divisão
nesta igreja. Alguns não sentiam

peso de consciência em comer carne
oferecida aos ídolos, enquanto a
consciência de outros não permitia que
comessem tal carne.

Paulo, ao ver os sinais de perigo, tratou
do assunto com tacto e sabedoria.

Divisões entre igrejas têm ocorrido
como resultado da insistência em

nferências pessoais. Conheço uma
~v.)eja que dividiu-se porque alguns

membros achavam correcto celebrar o
Natal e usá-lo como uma oportunidade
para louvar a Deus pelo Seu Dom inefável
e para adorar ao Salvador que veio ao
mundo. Outros classificavam isto como
idolatria e paganismo e a divergência foi
tão forte que o triste fim foi a divisão da
igreja.

7.
Procedimento Vergonhoso

Capítulos 10 a 14

Paulo trata de uma variedade de
assuntos nos capítulos indicados:

Comunhão (a vida devocional)- Capo 10.
Cabelo - Capo 11.
Cobrir a cabeça com véu (as mulheres)-
Cap.11.
Ceia do Senhor- Capo 11.
Confusão quanto ao uso dos dons
espirituais - Caps. 12-14.

3. O Produto da Carnalidade

Não temos ·espaço para tratar todos
estes assuntos mas chamamos atenção
para a questão do cabelo.

Paulo ensina que o homem
deve ter cabelo curto e a
mulher cabelo comprido.

O ensino parece ser tão fácil de
entender, mas quanta polémica tem
resultado, até a divisão de igrejas. Há
irmãos que querem levar o ensino além
dos limites estabelecidos pelo apóstolo e
por Deus. Os fariseus faziam a mesma
coisa, acrescentando leis às leis divinas e
quem gostaria de ficar na companhia
deles?

Queridas irmãs em Cristo têm sido
disciplinadas porque cortaram as pontas
do cabelo. Que absurdo! A Bíblia não
estabelece o comprimento do cabelo, não
determina que deve chegar a tantos
centímetros, porém, declara que deve
haver uma diferença entre o comprimento
do cabelo do homem e.o da mulher. Em
muitas igrejas nota-se que esta diferença
não existe. Muitas irmãs têm cabelo mais
curto que os irmãos.É um desprezo total
para com a Palavra de Deus.

A carne exigirá coisas que não se
encontram na Bíblia, acrescentará leis que
são apenas ideias de homens. Se ela
triunfar, as consequências serão
desastrosas e uma delas será a divisão da
igreja.

8.
Princípios Perniciosos

1.Coríntios 15:12

Já temos tratado deste ponto no estudo
anterior. O inimigo deseja corromper o
alimento do povo de Deus e ensinadores

12." Parte

falsos tentam fazer isto por introduzir
doutrinas falsas. Quer sejam princípios
perniciosos introduzidos directamente
pelo inimigo, ou indirectamente usando
instrumentos humanos, o resultado é o
mesmo - divisão entre o povo de Deus.
Este ensino falso sobre a ressurreição de
Cristo provocou polémica e divisão na
igreja em Corinto.

9.
Bens Materiais

1.Coríntios16

A carne gosta de tocar trombeta e
chamar atenção para si. Paulo
incentivava a igreja em Corinto a contribuir
a fim de ajudar os irmãos menos
privilegiados e necessitados. Alguns
queriam esperar até que Paulo chegasse
para levantar a colecta, sem dúvida para
chamar atenção, para que o servo do
Senhor soubesse quanto estavam
contribuindo e para receber louvor.
Paulo instruiu os irmãos a decidirem em
casa quanto iam contribuir. Esta decisão
devia acontecer na presença do Senhor e
as contribuições deveriam ser conforme a
prosperidade dos irmãos. Quer dizer que
cada aumento de renda ou salário deve
resultar em aumento nas contribuições.
Paulo ordenou que a colecta para os
pobres fosse feita antes da chegada dele.

Muitas divisões têm ocorrido em igrejas
por causa de irmãos impulsionados pela
carne, os quais, sendo muito ricos,
prevaleciam-se de suas vultosas
contribuições para alcançarem posição e
dominarem a igreja. Graças a Deus
porque nem todos os irmãos que têm
recursos agem assim.

A carne é má e traiçoeira e promove
divisões. Qual deve ser a nossa atitude
para com a carne? (Rm 8.13; GI 5.24; CI
3.1-6). (Continua) W
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Estudo Bíblico

Josué 24:19-28

Da parte de Deus sempre as suas
determinações são definitivas e
imutáveis. O homem é

inconstante nas suas atitudes, o que leva
a sempre ter que rever a sua posição em
relação às ordenanças do Senhor.

Se o povo se tivesse firmado no seu
comportamento, fiel às indicações do
Senhor, não experimentaria os fracassos
que suportou nem pensaria em fazer
novos compromissos perante o Senhor.
Assim, devemos entender a expressão
renovando a aliança não como uma
mudança da posição de Deus nos Seus
desígnios, mas na atitude do povo
d e p o i s dos e u f ra c a s s o e
reconhecimento do seu erro.

Foi exactamente o que aconteceu na
ocasião que é relatada pelo trecho em
estudo.

COMO AGIU JOSUÉ PARA
CONSEGUIR A RENOVAÇÃO DA
ALIANÇA?

A). Mostrou-lhes a grandeza da
santidade de Deus para que
compreendessem que não poderiam
servi-Lo, a não ser em santidade (v.19).
Disse-lhes expressamente: "Deus é
Santo, Deus é Zeloso". Muitas vezes
esquecemos essa característica
essencial do nosso Deus. Queremos
servi-Lo sem buscarmos a santidade
necessária. Tal não é possível.

B). Mostrou-lhes que a atitude
pecaminosa traz como consequência
irrecusável e inevitável a aplicação
implacável da Justiça de Deus (v.20)., cc:-

~

o o

C). A solenidade dessas duas
afirmações levam o povo a não menos
solene declaração: "Serviremos ao
Senhor" (v. 21). Uma afirmação como
essa implica uma grande
responsabilidade. Não basta dizermos
que vamos servir, mas temos de ter a
condição espiritual para fazê-lo com
proficuidade.

D). O facto era de suma importância
para a própria história do povo. A sua
declaração renovada e eloquente de
fidelidade a Deus devia ser firmada com
o testemunho 'solene que Josué exigiu
do próprio povo para valer-lhes contra,
no caso de não a cumprirem (v.22).

E o povo demonstrou disposição total
quanto aceitava o desafio de Josué
dizendo: "Nós o somos". Devemos
sempre lembrar que os nossos votos
valem contra nós e agravam a nossa
posição perante o Senhor, quando os
não cumprimos.

E) A seguir, Josué passa à parte
prática. Chega de declaração verbal.
Passemos a realizações ...

- "Deitai, pois, agora, fora ... "
- "lnclinei o vosso coração ao Senhor"

(v.23).
Não podemos provar a nossa

fidelidade somente com reiteradas
afirmações de que vamos fazer "isto" ou
"aquilo". É muito comum acontecer
assim. É fácil falar que se vai ser fiel. O
importante é fazero que se afirma.

A fidelidade prova-se não
somente pelo que se diz em
termos de compromisso, mas
sim pelo que se faz nos termos
do compromisso.

Temos que deitar fora muita coisa para
provarmos a nossa fidelidade a Deus e
inclinarmos os nossos corações ao
Senhor.

Novamente o povo reafirmou o seu
bom propósito: "ao nosso Deus
serviremos e obedeceremos à Sua Voz"
(v.24).

Assim, naquele dia, Josué fez aliança
com o seu povo (v.25).
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O MEMORIAL DA RENOVAÇÃO DA
ALIANÇA

É sempre bom que se marque os
momentos importantes da vida c~
algum memorial.

Assim fez Josué nessa ocasião tão
solene:

1). Escreveu as palavras que
reproduziam a renovação da Aliança no
livro da Lei de Deus (v.26);

2). Tomou uma grande pedra e a erigiu
debaixo do carvalho, que estava em
lugar santo do Senhor (v.26);

3). Nomeou-a como testemunha
contra o povo quanto ao compromisso
assumido, para que não mentisse ao
Seu Deus (v.27).

A seguir, despediu Josué o povo, cada
um para a sua herança.

Temos a Palavra de Deus coC~
testemunho do que Deus tem
assegurado e do que nos cumpre, face à
declaração de fé que temos manifestado
perante Ele.

Que o Senhor nos ajude a ter sempre
esse testemunho a favor do que está
fazendo para glória do Senhor.W

"Eu e a
minha casa

•serviremos
ao Senhor"

Josué 24:16
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Tu Jesus, vieste me salvar!
Tu Jesus, vieste me salvar!
Eu confio em Ti - Teu amor senti.
Sofreste tanto! e sei que foi por mim.

Toda maldição do pecado meu
Tu levaste, Ó Cristo, no Teu amor.
Gozo paz; sou feito um herdeiro Teu.
Sofreste tanto!
Eu creio, Ó meu Senhor.

Até aqui temos apresentado
factos relacionados com a
história dos hinos.

Temos contado como e em que
circunstâncias muitos dos hinos tão
cantados hoje em nossas Igrejas
oram escritos. Demos alguns dados

- sobre as vidas dos seus autores e
compositores, recordando os belos
tempos quando os servos de Deus
eram movidos a escreveram aquilo
que lhes ia na alma.

Nesta oportunidade queremos
apresentar uma das histórias que o
hino contou! Trata-se do hino n". 86,
de "Hinos e Cânticos", escrito em
português pelo Sr. Manuel Avelino de
Souza, cuja música é do Sr. William A.
Ogden.

Mas vamos à história.

Vive ainda, em São Paulo, a mui
estimada serva do Senhor, a irmã
Dona Maria Andrade Lopes. que é
uma das primícias do trabalho do
Senhor iniciado em São Paulo pelo
saudoso irmão Sr. Edward Hollywell,
em companhia do irmão Ssr.
Frederico W. Smith.

D. Maria, de origem lusitana, veio
para o Brasil lá pelos idos de 1914. É
mãe do estimado irmão Sr. Armando
Marques, da Igreja que fica no bairro
Baeta Neves, em São Bernardo do
Campo.

D .Maria Lopes professava a fé
católica-romana e, conforme ela
mesma diz, "não foi fácil aceitar a
nova fé no Senhor Jesus Cristo".

Contou-nos que ouvira a pregação
do Evangelho, pela primeira vez,
quando alguns irmãos da Igreja de
Vila Clementino, São Paulo,
pregavam ao ar livre, próximo da sua
casa.

Convidada, mais tarde, para
assistir às reuniões na Casa de
Oração, relutou a princípio; mas,
uma vez chegando, gostou e
começou a frequentar regularmente.

Fazia, com muitos outros irmãos
patrícios, longas caminhadas para
atingir a Casa de Oração; mas o fazia
com gozo e satisfação.

Certa dia chegou a sua vez de ouvir
o apelo ao seu coração. Achava que
já era crente no Senhor Jesus, mas
faltava-lhe a coragem para testificar
do seu Salvador. O seu marido não
era crente e muito fez para tentar
impedí-Ia de seguir a Cristo.

Certa noite, quando o missionário
Sr. Edward Holiywell, após a
pregação que muito tocou o seu
coração, fez o apelo da seguinte
maneira: separou, com o sinal de sua
mão, a congregação, em duas alas,
dizendo que assim como o Senhor vai
separar os bodes das ovelhas na Sua
vinda, assim, também, os que

IEDGAR DE ALMEIDA I

estavam à direita, seriam salvos; os
que estavam à esquerda, porém,
estariam perdidos para sempre! E,
D. Maria, estava justamente no lado
esquerdo!

O missionário anunciou que iriam
cantar o hino de n", 86 e entre o cantar
de cada estrofe, ele renovava o apelo,
pedindo para quem quisesse
entregar-se a Cristo, que ficasse de
pé ou levantasse apenas o seu braço!

Diz D. Maria que foi resistindo,
resistindo, após a 1a, a 2a, e a 3a

estrofes. Parecia-lhe que alguma
força irresistível a segurava presa ao
banco. Queria entregar-se a Cristo,
mas não podia.

Mas quando cantavam as últimas
duas linhas da 4a estrofe: "Gozo paz;
sou feito um herdeiro Teu, Sofreste
tanto! Eu creio, ó meu Senhor", não
pôde mais resistir; e, então,
entregou-se, naquele mesmo
momento a Cristo.

Desde então tem sido uma fiel e
muito ativa serva do Senhor. Tem
uma grande paixão pelas almas e diz,
ainda, com 80 anos de idade, que
deseja ter forças para fazer visitas e
levar outros a Cristo. Ela mesma
orou durante 26 anos pela conversão
do seu esposo, e consequiul
Sigamos o exemplo da irmã D. Maria
Andrade Lopes.(Fornecido por
Elisabeth Alexander)

www.irmaos.com.br
Visite na Internet o excelente
site dos nossos Amados
Irmãos ("Casa de Oração '1 do
Brasil.
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Quando se aproximava a hora
do senhor Jesus Cristo ir à
cruz e sabendo como

reagiriam os seus discípulos àquela
hora, Ele avisou-os com as
seguintes palavras: "Todos vós esta
noite vos escandalizareis em mim,
porque está escrito: Ferirei o pastos,
e as ovelhas do rebanho se
dispersarão".

Pedro, ao ouvir esta admoestação
do Senhor respondeu:"Ainda que
todos se escandalizem em ti, eu
nunca me escandalizarei". Jesus
advertiu-o ainda mais dizendo-lhe:
"Em verdade te digo que, nesta
mesma noite, antes que o galo
cante, três vezes me negarás." Foi
então que Pedro lhe respondeu:
"Ainda que me seja mister morrer
contigo, não te negarei." Mateus
26:31,33-35.

Conhecemos bem como Pedro se
comportou naquela noite, e como,
infelizmente se cumpriram as
palavras do Senhor, não só O
negando por três vezes, como
também confirmando essa negação
com juramentos e pragas. Mateus
26:72-74.

Não estamos aqui para acusar ou
para julgar a Pedro, até porque
apreciamos muito a sua atitude, ao
lembrar-se das palavras de Jesus,
ter saído daquele lugar, chorando
amargamente. Mateus 26:75

Depois dito o Nosso Senhor foi
julgado, condenado e crucificado
numa cruz., Mas como Ele também
havia predito ao terceiro dia
ressuscitou, Glória a Deus! E, ao
ressuscitar, quando Madalena
infirmava a Pedro que tinha visto a
pedra do sepulcro tirada, ele e João
correram juntos e veêm com os seus
próprios olhos os lençois no chão e
o lenço que tinha estado na cabeç
a do Senhor num lugar àparte, mas o
Senhor já não estava ali.

Mais tarde, bastante longe de
Jerusalém, mais concretamente na
Galiléia, junto ao mar Teberíadas, os
discípulos, talvez por necessidade, e
aconselhados por Pedro decidiram
ir pescar. Eram sete os que subiram
para o barco, mas naquela noite
nada apanharam. No outro dia, bem
cedo, lá estava o Senhor Jesus que
lhes pergunta: "Filhos, tendes
alguma coisa de comer?"
Responderam-lhe :Não. E Ele lhes
disse: "Lançai a rede para a banda
direita do barco e achareis".
Lançaram-na, pois e já não a
podiam tirar, pela multidão dos
peixes. Ao descerem do barco veêm
brasas, peixe e pão. E é

nesta cena cheia de significado
espiritual, que o Senhor se dirige
àquele que o tinha negado por três
vezes e lhe pergunta também três
vezes: "Simão, filho de Jonas, amas-
me mais do que estes? ...Amas-
me? ...Amas-me?" as respostas de
Pedro foram: "Sim Senhor, Tu sabes
que eu te amo, ...Sim Senhor Tu
sabes que te amo .... Senhor Tu
sabes tudo. Tu sabes que te amo. E o
pedido do Senhor àquele servo
arrependido foi: ''Apascenta os meus
cordeiros ... Apascenta as minhas
ovelhas... Apascenta as minhas
ovelhas". Joã021: 15-17.

Podemos confirmar pelo que nos
diz as Escrituras sagradas, que
Pedro foi fiel ao Senhor no
cumprimento da Sua Palavra, pois
vêmo-Lo no dia de Pentecostes
pregar com ousadia e cheio de
Espirito Santo.

o resultado foi a conversão de
mais de 3000 almas, nascendo
assim a Igreja do Senhor. Logo a
seguir aquando a cura do coxo,
junto ao templo, ele dizia á multidão
que o ouvia: Arrependei-vos e
convertei-vos para que sejam
apagados os vossos pecados ... , e os
que creram foram quase cinco mil
almas. Na Igreja, em Jerusalém, um
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casal caiu morto por ter mentido ao
Espirito Santo. Mais tarde viaja pelo
Norte de Israel fundando igrejas e
edificando os crentes. Chegando a
Cesareia, onde o centurião Cornélio
reuniu um grupo de parentes e
amigos íntimos para ouvir a
pregação de Pedro, estes todos
creram recebendo o perdão dos~
pecados.

Vemos ainda Pedro defendendo o
apostolado de Paulo no concilio de
Jerusalém e contra os da seita dos
fariseus e ainda mais tarde, talvez já
perto do fim da sua carreira, ele

exorta os presbíteros das igrejas:
''Apascentai o rebanho e Deus, que
está entre vós, tendo cuidado dele,
não por força, nem por torpe
ganância, mas de animo pronto; nem
como tendo domínio sobre a
herança de Deus, mas servindo de
exemplo ao rebanho. E quando
aparecera Sumo Pastor, alcançareis
a incorruptível coroa de glória. I
Pedro 5:2-4.

E isto é ainda para todos nós, para
todos aqueles que amam a verdade
doSenhor.W
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PAULO e ANA PAULA OLIVEIRA
GUIMARÃES

.1~Desejamos que este novo ano seja um
ano abençoado para todos e que o nome
do Senhor possa ser glorificado nas vossas
vidas.

No fim de semana de 22 a 24 de Janeiro,
quase toda a igreja foi a um encontro de
comunhão e avivamento (Desperta 99),
promovido pela Igreja de Algés e Missão
Cristã. Pedimos as vossas orações no
sentido de que o Senhor avive os nossos
corações. Estamos contentes por vermos
alguns crentes a crescerem em
maturidade.

O frio tem apertado, mas os corações
dos crentes têm estado AN IMADOS.

A Igreja está a descobrir que precisa
mais do poder do Senhor na sua vida. Tem
sido emocionante ver Deus actuar, não
quando planeámos mas quando Ele quer.

Um abraço com amizade.

VíTOR E ISABEL TAVARES
LOURINHÃ

Estamos conscientes da dívida que
temos para convosco devido à falta de
informação sobre o trabalho e pelas
diversas manifestações de amor para
connosco. Creiam que não consideramos
de pouco valor todo o empenho por vós
revelado na forma que nos apoiam, seja
através das vossas orações, sejam com
outras demonstrações do vosso amor
como sejam a regularidade das vossas
ofertas.

Familiarmente, graças a Deus todos
estamos bem. A Isabel foi operada à
vesícula, procurou não prejudicar a
continuação dos seus estudos na
Faculdade assim como as Aulas de EMRE
em Peniche. As Crianças continuam com
bom aproveitamento e estão envolvidas no
trabalho do Senhor tanto na Igreja como
com os King's Kids. Este ano a Marta teve
a possibilidade de participar em Missão 99,
Oramos para que possa ser uma benção
para ela. Eu completei a licenciatura em
História no passado verão e tenho podido

articular a minha fé evangélica e a história
nomeadamente em Portugal como era
meu desejo Peço as vossas orações para
que o Senhor me mostre como posso
também colocar este talento ao seu
Serviço.

O trabalho' do Senhor nesta zona
prossegue pela Graça de Deus muitas
vezes com as dificuldades inerentes às de
um Corpo Vivo. Em Peniche um grupo de
Jovens está dando um grande contributo
tanto nos cultos como na Escola Dominical;
no entanto, a nível das instalações, a casa
pode ser posta à venda não tendo a Igreja
capacidade para a adquirir e estando numa
situação de arrendamento nada favorável
pois está ainda sob o nome de Ronald
Molton. Na Lourinhã o tempo é de acertar
pormenores a nível interno que influirão na
decisão da abertura da Casa de Oração,
pois para tal é preciso que todos estejam
unidos no mesmo propósito e não haver
causas de instabilidade pois como diz o
ditado "o que torto nasce, tarde ou nunca
se endireita". Em Torres e Monte Redondo
o espírito de cooperação entre ambas nos
alegra. Pedimos contudo as vossas
orações para que em Torres Vedras os
crentes tenham um maior espírito de
membrazia e de responsabilização.
Alegra-nos o facto de os adolescentes
estarem mais participativos ainda que
alguns estejam um pouco arrefecidos, Em
Monte Redondo apesar de todos os passos
dados e dos obstáculos já ultrapassados
ainda não foi possível fechar o negócio da
compra de um terreno com vista à
construção de um novo templo. A dona
pretende pedir mais dinheiro pelo terreno ...
Sabemos que com tudo isto estamos a
acrescentar-vos mais trabalho, mas
trabalho esse de oração que de certeza
farão com o melhor agrado. Despedimo-
nos desejando as mais ricas bênçãos do
Senhor tanto para cada irmão como para a
Igreja no seu conjunto.

ÉLlA CATARINO
PALAVRA DA VIDA

Em Outubro de 1996, comecei uma
nova área dentro do ministério de Clubes
Bíblicos Olímpicos, destinados a Crianças
e Júniores dos 8 aos 13 anos. Os Clubes

Bíblicos Olímpicos têm um programa
fantástico, cativante e muito completo
visando a evangelização e ensino da
Palavra de Deus às crianças da Igreja
Local e da comunidade envolvente e a
preparação, formação e acompanhamento
de jovens (ou não), da Igreja, para este
trabalho. Assim o meu trabalho é escrever
ou traduzir o material e editá-lo, preparar as
pessoas que irão liderar o Clube Bíblico
Olímpico, quer em relação ao programa
quer em relação a "Como ensinar a Bíblia
às Crianças" e depois acompanhar e
apoiar os Clubes e respectivos Líderes. O
ano lectivo de 1998/ 99 começou com 4
Clubes Olímpicos 2 no Norte e 2 na área
de Lisboa.

Além deste trabalho que ocupa a grande
parte do meu tempo, tenho ainda a
responsabilidade de tudo 6 que tem a ver
com o Aluguer das Instalações do nosso
Acampamento, incluindo os Serviços
Alimentares.

Os nossos Acampamentos de verão
são também uma parte muito importante
do nosso ministério,estando envolvida na
preparação, programação e orientação do
trabalho, aconselhamento e ensino nas
semanas das crianças.

O ano de 98 foi um ano cheio: provas,
trabalho, bênçãos e alegrias! Dou graças a
Deus por tudo isso! Dou graças a Deus
pelas oportunidades que me deu de
entender melhor a Sua infinita misericórdia
e Sua imutável fidelidade. I Cor 15: 57-58

NORMANDOFONTOURA
PORTO

Prezados companheiros de Oração:
Há cerca de dois anos enviámos a

nossa última carta de Oração. Não
imaginávamos que nesse espaço de
tempo tão curto Deus tomaria para si os
meus pais - meu Pai em 29 de Dezembro
de 1996 e minha mãe a 6 de Dezembro de
1998.

A minha mãe separou-se de nós num
Domingo, dia do Senhor, sem qualquer
sofrimento, em pleno Congresso "Jovem
98" que estava a decorrer em S. Pedro do
Sul, bem próximo da terra que a viu nascer
85 anos antes.
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U!!êartamento MissionárioI
FAMíLIA - Pela graça de Deus
continuamos de boa saúde, as filhas em
constante crescimento, e continuando a
frequentar a escola secundária. A Maria
das Graças está a frequentar um curso de
enfermagem visando um dia poder servir
nessa área e poder ajudar a equilibrar o
orçamento familiar. Este tem sido um dos
grandes dilemas que temos enfrentado.
Por falta de sensibilidade e instrução, a
maioria dos crentes não se preocupam
minimamente com o sustento dos obreiros
portugueses, levando muitos a terem de
ocupar muito do seu tempo com
actividades que permitam equilibrar os
seus orçamentos.

MINISTÉRIO - Pela imensa graça e
misericórdia de Deus temos podido
ministrar a Palavra de Deus através de
pregações evangelísticas e de ensino da
mesma em diversas Igrejas.

RÁDIO - Uma das minhas maiores alegrias
nestes dois anos. Temos dirigido o
programa "Luz para o Caminho", 2 vezes
por semana, numa rádio local. Sabemos
que há um certo número de pessoas que
escutam o programa. Temos enviado
Bíblias, Novos Testamentos e outros
materiais às pessoas que durante o
programa telefonam para a Igreja - algumas
pedindo oração e ajuda. Infelizmente
estamos a encarar a possibilidade de
fechar os programas por falta de
capacidade financeira. A nossa Igreja não
tem capacidade para tal, pois temos uma
despesa mensal muito grande. A Rádio é
um tremendo veículo de comunicação e
lamentamos ter de deixar este poderoso
canal para transmitir o Evangelho.

IGREJA - No Natal a Igreja encheu-se e foi
ofertado um Novo Testamento em
linguagem viva aos descrentes. Oremos
para que a semente cresça.
Temos tido um número pequeno mas
constante - ainda que algumas pessoas
continuem sem dar grandes sinais de
maturidade espiritual. Sabemos que é um
tempo de deserto e o Senhor tem-nos dado
uma santa teimosia para continuarmos o
trabalho. A seu tempo iremos colher algum
fruto! Gostaríamos muito de ver
conversões reais e estáveis e uma maior
obediência aos princípios cristãos básicos.

ASSUNTOS PARA ORAÇÃO - Estamos
muito limitados com a falta de espaço no
nosso apartamento. As quatro filhas
dormem todas no mesmo quarto, e o
escritório (melhor: armazém de caixas,
livros, papéis ... ) na varanda é
um congelador ... Ansiamos por um espaço
maior mais saudável onde possamos
trabalhar e viver com alguma qualidade. O
ambiente também se degradou e era
frequente ver dezenas de jovens a
drogarem-se e a prostituirem-se. Em 1998
três rapazes apareceram mortos por
overdose. Por favor orem para possamos
mudar para algo melhor e mais saudável.
Contamos com o vosso apoio e orações.

LIGA TESTAMENTO BOLSO
CARTAXO

Damos muitas graças a Deus pelos que
nos têm ajudado e colaborado na Obra. O
meu irmão veio de férias e também
trabalhou ...

Na Chamusca, Domingo dia 17 de
Janeiro, com os nossos filhos e os dois de
meu irmão. As crianças eram em maior
número na equipe. É gratificante vê-los
empenhados em andar pelas ruas na
tentativa de abordagem pessoal. São
velozes no compromisso de distribuição de
Literatura. Sentimos que apesar das
condições climáticas não nos serem
favoráveis, que valeu a pena não termos
alterado aquela data. Tivemos bons
contactos. Apreciaríamos que orassem por
aqueles que ouviram sobre as Boas Novas
de salvação naquela altura. Para que a
semente não seja arrebatada.

Estamos animados com as expectativas
do que Deus fará através do nosso
ministério no ano que agora se iniciou. A
nosso Agenda já tem um volume considerá
vel de trabalho. Que Deus nos ajude a
cumpri-Ia satisfatoriamente é nosso desejo
e oração.

Queridos, obrigado pela oferta que
chegou através de vós para nós - Daniel
Rezende.
"Anunciando o evangelho onde Cristo
não foi anunciado"

LíOIA FLETCHER
GBU

Amigos! "São amigos para sempre, se
Deus for o Senhor deles".

GBU - O trabalho vai avançando com os
estudantes motivados para a proclamação.
Graças a Deus já temos testemunhos de
conversões neste novo ano. Há também
cerca de 20 recém licenciados,
cooperadores que apoiam um grupo local.
É com muita alegria que presenciamos o
crescimento do GBU nos últimos anos

IGREJA LOCAL - CENTRO BíBLICO
EM AZEIT ÃO - Continuamos com o tema
de "Ide e fazei discípulos" na Escola
Dominical, no entanto estamos já a
preparar o próximo tema que será "Fé", pois
sentimos a necessidade de sermos
desafiados a ter fé que Cristo vai terminar a
obra e não nós.

O Natal foi celebrado em três momentos
diferentes. Durante três semanas o Natal
foi abordado no ponto de vista do Pai, de
Jesus Cristo e do Homem, abordando o
Amor, a obediência e a gratidão

PESSOAL - De uma forma geral tenho
andado bastante bem e quero apenas dar
Graças a Deus pela minha família, e
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amigos com que Ele me tem abençoado. O
meu irmão John está a preparar-se para
passar uns meses fora com o programa
Erasmus

Agradecer a Deus por:

- Seu amor e cuidado na minha vida
- A oferta de 2 computadores ao GBU o
que simplifica muito o nosso trabalho
- As estudantes que se converteram no
ano de 1998
- Todos os recém licenciados que se
disponibilizaram para apoiar vários
grupos do GBU pelo país inteiro
- Pela estudante Raquel que se
disponibilizou para ajudar com as
publicações do GBU

Pedir por:

- Sabedoria na gestão do meu tempo e
na elaboração de um plano e
calendarização geral para o GBU {')
- Orientação e sabedoria na distríbuiçeo
e gestão das responsabilidades do
QUIM Rogério (Sec.Geral)
.. Uma nova secretária para o GBU (a
anterior passa a trabalhar na Sociedade
Bíblica)
- Equipamento informático para colocar
os computadores a funcionar com todas
as suas capacidades.

..
Estrangeiro

GUINÉ BISSAU

Um grupo de homens está a preparar-se
para ir em viagem missionária até terras da
Guiné Bissau. O resultado das ofertas
levantadas será ali entregue em mão aos
responsáveis da Igreja do Senhor naquele
país.

Um contentor com vários artigos
necessários e Literatura evangélica (como
500 Novos Testamentos ofertados pela
Sociedade Bíblica de Portugal) está a ser
enviado.

Oremos pelos nossos Irmãos naquela
nação.
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DIABO
,

EREAL!
Disse o Diabo a Jesus: "Dar- Te-ei

toda esta autoridade e a glória
destes reinos ... se, prostado me

adorares" (IC. 4:6- 7).

Os versículos de hoje falam do
diabo. Isso certamente fará as mentes
iluminadas do nosso mundo sorrir e

I~ensar ... o diabo é simplesmente uma
comcepção fantasiosa dos tempos
antigos ... O que temos a ver com isso?
Não creio na existência do diabo ... Na
melhor das hipóteses, ele é uma
imagem simbólica, uma ilustração da
incorporação do mal. ..

Talvez o prezado amigo pense
também assim.

Mas a Bíblia, a Palavra de Deus, fala
uma linguagem muito diferente a
respeito do diabo. Fala dele como um
ser vivo, um ser reeal. A Bíblia ensina
que o diabo é o grande inimigo do
Senhor Jesus Cristo e que ele tenta
escrupulosamente impedir-nos de
crem em Deus.

Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo
~..u-se confrontado com o diabo quando
esteve aqui na terra. O Senhor Jesus
veio à terra para glorificar a Deus e
conduzir os homens a Ele. O diabo,
porém, querendo evitar tal efeito,
esforçou-se por seduzir o Senhor Jesus
para um caminho de desobediência.
Dirigiu-se a Ele e prometeu-lhe (a
Cristo) tudo o que o coração humano
poderia desejar.

Prometeu-lhe glória, poder, o
domínio do mundo. Bastava que o
Senhor Jesus se prostasse e o
adorasse (ao diabo). Ele queria que o
Senhor Jesus (que é Deus) adorasse o
diabo e fizesse assim dele um deus.

Contudo, o Senhor Jesus nunca se
sentiu atraído por outra posição que a
absoluta dependência de Deus Pai.
Resistiu à tentação que o diabo lhe fez
e provou a Sua perfeição, e mediante o
uso da Palavra de Deus, e tão só da
Palavra de Deus, obrigou o inimigo a
retirar-se.

Cuidado! Não brinque com o diabo!
Ele é um ser real. Actualmente há um
crescente interesse pelos poderes
ocultos das trevas, pelos demónios,
mesmo nos países chamados de
"cristãos" .

O maior êxito que o diabo pode ter é
persuadir as pessoas a crerem que ele
não existe. Assim, as pessoas
continuam no seu caminho para o
inferno onde, um dia, o encontrarão se
até ao dia da morte não se voltarem
para Deus.

Nós pela fé cremos que o Senhor
Jesus continua a dar-nos vitória sobre o
poder e astúcia de Satanás.

Graças a Deus que nos dá a vitória
por intermédio de Nosso Senhor Jesus
Cristo (1Cor. 15:57).W

Um Importante
Acontecimento

Em 19 de Novembro de 1863,
Abraão Liricoln (presidente dos EUA)
pronunciou o seu célebre discurso
chamado de Geftysburg. O motivo foi a
inauguração de um cemitério para os
soldados mortos em' combate numa

. batalha da.querra civil, que' ocorreu
. perto déssa p eque'na vilaida
Pensilvânia. Dada a importância desse
discurso, muitos norte-americanos
sabem de cor as suas primeiras linhas.
Porém quantos sabem de algo mais
importante que aconteceu em
Gettysburg naquele dia ? Quantos
sabem que os que morreram ali não
somente inspiraram um grande
discurso, mas também foram a causa
do autor do discurso entregar a sua
vida ao Senhor? Quantos sabem que
no mesmo dia em que Lincoln proferiu
o seu discruso de dois minutos diante
de mais de 15.000 pessoas reunidas
para recordar os mortos, ele também
aceitou a Cristo como seu Salvador?

Alguns meses depois do novo
nascimento do Presidente Lincoln, foi-
lhe dada a oportunidade de "confessá-
la com a sua boca", quando um
interlocutor (que havia notado a
diferença de comportamento do
presidente) perguntou-lhe
ousadamente se amava a Jesus. A
essa pergunta, Lincoln respondeu sem
hesitação: "Quando assumi a
presidência, eu não era cristão.
Quando meu filho morreu, eu não era
cristão. Porém, quando fui a
Gettysburq e olhei as tumbas dos
nossos mortos de guerra, então ali me
entreguei a Cristo. Sim, eu amo ao
Senhor Jesus".

As palavras que Lincoln proferiu
publicamente em Gettysburg têm
importância histórica. As palavras que
ele disse secretamente ao Senhor têm
importância eterna. (Adaptado)

•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. a, 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"

http://www.come.to/refrigerio.pt
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Havia no meu regimento um jovem
corneteiro. Por vezes,
observando-o, ficara persuadido

de que era demasiado frágil para a vida
de soldado; mas tinha nascido no
regimento, e importava que fizéssemos
dele o melhor possível. O pai tinha sido
morto em combate, e a mãe decaiu e
faleceu seis meses após a morte do
marido.

Visto que chegara ao meu
conhecimento terem sido praticados
vários actos de insubordinação, resolvi
aplicar um castigo exemplar a quem
fosse culpado da primeira nova tentativa
a verificar-se, mandando-o f1agelar.

Certa manhã constou-me que,
durante a noite, os alvos da carreira de
tira tinham sido deitados abaixo e ainda
danificados. Investigado o acto de
indisciplina, verificou.se que o culpado,
ou os culpados, pertenciam aos da
barraca em que estava alojado o jovem
Guilherme, o corneteiro. Foram todos
presos, para serem julgados em
conselho de guerra. Em vão foram
convidados a indicar quem havia
praticado o acto de vandalismo, e, por
fim, falei-lhes da seguinte maneira:

"Se qualquer dos que na noite
passada ficaram na barraca nO4 quiser
prontificar-se a receber o castigo que lhe
é devido, procedimento digno de um
homem, os outros nada sofrerão; porém,
se assim não fizer, nenhuma alternativa
terei senão mandar aplicar o castigo a
todos - cada qual apanhará dez fortes
açoites».

Durante alguns momentos, houve
absoluto silêncio; depois, de entre os
presos, onde estivera completamente
escondido o seu frágil corpo, avançou o
Guilherme.

Veio até à distância de cerca de dois
metros do sítio onde eu estava sentado.
Estava muito pálido; em cada linha do
seu rosto havia intensamente espantado
um firme propósito.

«Meu coronel», disse ele, «Vossa
Excelência deu a sua palavra, que se
qualquer dos que dormiram no nO4 na
noite passada viesse aceitar o castigo,
os demais ficariam livres. Estou pronto,
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A Palavra do
nosso Coronel
não volta atrás !

HISTÓRIA VERíDICA

meu senhor; queira mandar aplicar-me o
castigo, e já em seguida, faça favor».

Por alguns momentos fiquei sem
poder falar, tão assombrado estava.
Depois, encolerizado e profundamente
aborrecido, com desprezo pelos outros
presos, que tal cobardia manifestavam,
voltei-me para eles, e disse:

«Então entre vocês não há nenhum
homem digno do nome ? São todos
cobardes a ponto de consentirem que
este rapazito sofra o castigo devido às
vossas culpas ! Pois sabem tão bem
como eu que não foi ele que cometeu
aquele acto de malvadez». Porém todos
permaneceram calados e carrancudos,
nada respondendo.

«Sim; o choque que ontem sofreu foi
demais para as suas débeis forças». O
rapaz moribundo estava reclinado nas
almofadas e, meio ajoelhado, prostrado,
ao seu lado estava o Tiago. A mudança
no rosto do rapaz chocou-,me, estava.,
com a palidez da morte, mas se( \
grandes olhos brilhavam com urna
intensidade maravilhosa,
estranhamente terna. Estava falando
com ardor, e nem um nem outro tinha
dado com a minha presença.

Em dado momento, o homem
ajoelhado ergueu a cabeça e vi que na
sua testa havia gotas de suor enquanto
murmurava, acabrunhado: «Porque foi
que o fizeste, rapaz? Porque o fizeste?»

«Porque quis sofrer em teu lugar,
Tiago», respondeu com ternura a voz
enfraquecida do Guilherme. «Pensei
que se assim fizesse, talvez te ajudasse
a compreender um pouco porque foi que
Cristo morreu por ti».

«Cristo não se importa com criaturas
como eu, meu rapaz. Sou dos rnaus.»

«Mas Ele morreu para salvar os maus
- mesmo esses.», Disse: «Não vim para
chamar os justos, mas sim r\
pecadores». «Ainda que os VOSS(;",,·
pecados sejam como a escarlate, ficarão
brancos como a neve». «Querido
Tiago», rogou aquela voz em tom de
intensa dedicação, «terá o Senhor
morrido por ti em vão? Derramou por ti o
Seu Precioso Sangue. Está batendo à
porta do teu coração; não queres deixá-
Lo entrar?»

A voz trémula do rapazinho estava a
esgotar-se, mas colocou com carinho na
cabeça encurvada do homem, enquanto
cantava:

Nunca na minha vida me encontrar
em situação tão dolorosa. Bem sabia
que, a todo o custo, teria de manter a
minha palavra, e o rapaz também não o
ignorava. Com o coração angustiado,
dei a ordem, e foi levado para lhe ser
aplicado o castigo.

Corajosamente suportou os açoites -
um, dois, três. Ao quarto escapou um
gemido dos lábios descorados. E antes
que descesse o quinto, um grito rompeu
do grupo dos presos que foram
obrigados a presenciar a cena, e, com
um salto, Tiago Sykes, a ovelha ranhosa
do regime agarrou o açoite enquanto
com voz sufocada pela comoção, gritou:
«mande parar, meu coronel; mande
castigar-me a mim. Não foi ele, não; fui
eu.» E com o rosto convulsionado pela
angústia, estreitou o rapaz nos braços.

A desmaiar, e quase sem fala, o
Guilherme fitou o outro e sorriu-se -- um
sorriso tão meigo -- «Não, Tiago»,
murmurou, «já estás garantido; a
palavra do nosso Coronel não volta
atrás». A cabeça inclinou-se para a
frente - tinha desmaiado.

No dia seguinte, dirigia-se para a
barraca-hospital onde ficara internado o
rapazinho, quando encontrei o médico.
«O rapazinho como está?», Perguntei.
«Está a falecer», respondeu em voz
baixa. «O quê?», Exclamei horrorizado:

Tal como estou, sem me justificar,
Quiseste Teu Sangue por mim derramar
E com amor me mandas chamar,
Venho, Senhor, aos Teus pés me
prostrar.

Comovendo assim o coração de todos
quantos o escutavam. Depois, caíram os
braços enfraquecidos, a luz dos olhos
extinguiu-se e o espírito corajoso do
querido rapazito tinha voado para Deus.
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Estudo Bíblico

Nas Escrituras Hebraicas, os
150 Salmos são divididos em
cinco livros. Estes poemas de

oração e louvor cobrem muitos temas,
nrnuitas vezes são apresentados em
. rmos de experiência humana. Eles

constam das vitórias, sofrimentos e
tristezas do povo de Israel.

Um dos temas predominantes nos
Salmos é o tema do Messias. Cerca
de 10% ou 16 dos Salmos podem ser
classificados como Salmos
Messiânicos. São os Salmos 2, 8, 16,
22,23,24,40,41,45,68,69,72,89,
102,110,118.

Os escritores destes Salmos, que
são vários, relatam muito da Pessoa
de Cristo, a Sua vida, rejeição,
sofrimento e rejeição. Estes Salmos
são muitas vezes citados e
interpretados no Novo Testamento.

Num artigo deste tamanho, não
r-mos espaço para examinar todos

estes Salmos, mas vamos olhar para
alguns.

Salmo 110
O versículo 1 afirma que Cristo (o

Messias) é Deus. Ele é chamado
Senhor (Hb. Adôn), exclusivamente
aplicado a Jeová Deus. Os Judeus
começaram muito cedo a substituir
esta palavra Adôn para o nome
próprio de Jeová (YHWH).

Se o Senhor têm um Senhor, então
somos forçados a chegar a uma de
duas conclusões: ou o politeísmo
(mais do que um deus) ou um Deus
Triuno, um Deus em três Pessoas.

O Salmo 110:1 é citado por Mateus,
Marcos e Lucas. Pedro também citou
este salmo no seu sermão de Actos
2:32-36. Pedro não tinha dúvidas que
Jesus era o Messias. O facto que os
Seus inimigos seriam um dia postos
por escabelo de Seus pés foi prégado

nos
I SALMOS
I

claramente por este apóstolo. Pedro
citou este Salmo para provar que
Cristo fazia parte da Trindade, e que
Ele, Cristo, cumpriu literalmente a
profecia deste salmo. O resultado foi
que o Espírito Santo tocou muitos
corações e três mil almas foram
salvas.

O versículo 1 ensina igualmente
que Cristo derrotará os inimigos de
Deus. Jesus é Deus, e um dia Ele
reinará sobre o mundo, fazendo os
Seus inimigos ajoelharem-se perante
Ele. Esta promessa é citada duas
vezes pelo autor dos Hebreus (1:3 e
10:13) e é uma certeza que Jesus um
dia vai derrotar Satanás e será Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores.

Ele é o Eterno Sumo Sacerdote.
"Jurou o Senhor e não se
arrependerá, Tu és sacerdote eterno
segundo a ordem de Melquisedeque"
(v.4). Este facto também é confirmado
em Heb. 5:6; 6:20 e capítulo 7.

Salmo 2
Este salmo descreve claramente a

Pessoa de Cristo. Ele é chamado O
Ungido (Messias) - v.2, O Rei, v. 6 e O
Filho, v.7. Os versículos 8 e 9
declaram que Ele conquistará o
mundo. No verso 12 somos instruídos
a beijar o Filho. A palavra beijar neste
contexto, significa adorar ou prestar
homenagem (cfr.1 Re. 19:18; 1Sam.
10: 1). Como as Escrituras ensinam
que não devemos adorar nenhum
homem, então o Filho tem de ser
Deus.

Salmo 118
. A Rejeição de Cristo.

Este salmo é o último no grupo dos
salmos 113-118, sendo conhecido
pelo nome de Halell, que significa
aleluia. O halell é muito apropriado em

relação à Páscoa, porque relata, não
somente a libertação dos israelitas do
Egipto, mas também a constante
bondade de 'Deus para com eles.
Apropriadamente o haJell abre com
'touvei ao Senhor, louvai servos do
Senhor", não mais servos de Faraó.

O Salmo 118 claramente prediz a
rejeição de Cristo, como Ele
aproximou a Sua morte sacrificial na
cruz. "A pedra que os edificadores
rejeitaram tornou-se cabeça da
esquina, da parte do Senhor fez isto,
maravilhoso é aos nossos olhos" (v.22
e23).

Pedro citou esta passagem
aumentando um versículo de Isaías
28:16 (cfr. 1Pe. 2:6,7). Nesta
passagem, os edificadores são Israel,
e a Pedra é Cristo, significando que o
povo judaico tem rejeitado o Messias.
Ele é ainda a pedra da esquisa,
apesar de ter sido rejeitado pela Sua
nação. Ele é a pedra fundamental,
sem Ele, não há edifício, sem Ele não
há estabilidade.

No verso 22 temos a rejeição, ou a
humilhação do Messias pelos
edificadores (profissionais) e a Sua
exaltação por Deus.

A cabeça da esquina. A esquina é o
sítio onde duas paredes se
encontram, e há muitos grupos de dois
neste edifício. Há judeus e gentios, há
macho e fêmea, servo e livre, mas
todos um em Cristo Jesus.

Os edificadores judaicos não
podiam suportar uma cabeça de
esquina. Eles tinham que ficar
isolados, ou separados dos outros na
sua própria parede de Judaísmo. Não
podiam juntar-se com gentios ou
samaritanos. Assim, eles rejeitaram
Cristo, porque pensaram
(çorrectarnente) que se Ele for a --> 12
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Cabeça, Ele reuniria todos, sem
discriminação de raça ou nação. Os
Judeus recusaram esta Pedra e Deus
construiu a Sua Igreja sobre ela.

Salmo 22
o Sofrimento de Cristo.

Quando contemplamos os
sofrimentos .de Cristo nos salmos,
geralmente pensamos no Salmo 22.
Neste salmo, temos o profundo,
sublime e pesado sofrimento de Cristo.
O salmo parece ser menos profecia e
mais história. É o salmo da Cruz.
Começa com as palavras "Deus meu,
Deus meu, porque me desamparaste?"
E termina com "Ele o fez" (hb. Asah=
realizado, consumado). Aqui temos a
descrição das trevas e da glória da
Cruz. Os sofrimentos de Cristo, e a
glória que há-de vir. Estamos aqui em
terra santa, e devemos prosseguir com
a máxima reverência.

1. Ele foi desamparado
E ficou só - verso 1.
Enquanto ficou pendurado na Cruz,

Jesus gritou estas palavras (cfr.
Mateus 27:46). Na hora nona, Deus
voltou as Suas costas ao Senhor
Jesus, quando Ele levou sobre Si
mesmo os nossos pecados.
Desamparado por Judas, o traidor, sim,
isto podemos compreender.
Desamparado por Pedro, o tímido, sim,
podemos também ...

Mas desamparado por Deus ? Só
podemos compreender isto lembrando
que Jesus na Sua humanidade foi
desamparado. Jesus, o homem. Não
houve nenhuma dissolução da
Trindade, mas Deus permitiu Jesus na
Sua natureza humana a sofrer os
tormentos e a morte, porque estava a
levar os nossos pecados e o pecado
(raíz) faz separação entre nós e Deus.

2. Ele foi abusado verbalmente
Os versículos 7 e 8 foram cumpridos

em Mateus 27:42,43. Notai, "todos os
que me vêem zombam de mim". Ricos
e pobres, judeus e gentios, soldados e
sacerdotes. Não era morte suficiente?
Era necessário aumentar o sofrimento
com a zombaria e blasfémia?

3. Ele tinha sede
Os versos 14 e 15 foram cumpridos

em João 19:28. "Como água me
derramei... A minha força se secou
como um caco, a língua se me pega ao
paladar". A sede, a privação mais difícil

de suportar, até sufocante, tinha de ser
intolerável.

4. Ele foi traspassado
Verso 16. Cfr. JO.20:25; ZC.12: 1O.
Esta não pode ser uma referência a

David, só podendo ser uma referência
Jesus de Nazaré. As feridas foram tão
profundas que as marcas ficaram
depois da Ressurreição. Algumas
pessoas pensam que as cicatrizes
ainda permanecem no Seu corpo
glorioso para ser mostrado na Sua
Segunda Vinda - cfr. Zac. 12: 10;
Ap.1:7.

5. Ele foi humilhado
Verso 8. Cumprido em JO.19:23,24.
A vergonha da nudez foi a

consequência imediata do pecado no
jardim do Éden. Portanto, Jesus foi
"despido" quando foi crucificado para
que pudéssemos ser vestidos com o
vestido da rectidão e para que a
vergonha da nossa nudez (pecado)
não aparecesse.

Salmo 34

O Salmo 34 geralmente não é
considerado um salmo messiânico.
Contudo, contém uma referência
relativa ao Messias. "Ele lhe guarda
todos os seus ossos, nem sequer um
se quebra"(Salmo 34:20)

Quando Jesus e os dois malfeitores
estiveram na Cruz, estava a aproximar-
se o sábado. Os Judeus pediram a
Pilatos para dar ordens aos soldados
para estes partirem as pernas dos
crucificados para lhes apressar a
morte, afim dos corpos serem retirados
das cruzes antes do pôr do sol, em
conformidade com as regras do
sábado.

As pernas dos dois malfeitores
foram partidas, mas os soldados
descobriram que Jesus já estava
morto. Êxodo 12:46 e Número 19:12
estipulam que nenhum osso do
cordeiro pascal podia ser partido.
Assim, o escritor do Salmo 34
fortaleceu a posição que Jesus Cristo
era o Cordeiro Pascal, "o Cadeira de
Deus, que tira o pecado do mundo"
(João 1:29).

Salmo 16
A Ressurreição de Cristo
Lemos no Salmo 16:10 - "Não

deixarás a minha alma no inferno, nem

permitirás que o teu Santo veja
corrupção".

Uma interpretação desta passagem
no Novo Testamento encontra-se no
sermão do Apóstolo Pedro no dia de
Pentecostes. Em Actos 2:29, Pedro
disse que David não estava a falar da
sua própria ressurreição, porque David
já estava morto e sepultado, um facto
provado pela existência da sua
sepultura.

Pedro continuou a declarar que
David estava a falar de Cristo cuja alma
"não foi deixada no inferno, nem a sua
carne viu corrupção" (v.31). Pedro
depois citou Salmo 110:1 para provar a
divindade de Cristo e a Sua ascensão
(Actos 2:34-36).W--------')" '

ACTIVIDADES JUVENIS

JENO
Juventude Evangélica do Norte

27 de Março 15 horas
Encontro de Jovens no Salão da Igreja em
Oliveira do Douro (Conversas com café).

24 de Abril- Passeio da Juventude a Samil
Bayona Espanha.lnscriç6esdesdejácom
Pedro Costa.Tel-02.6187642 ou
Tel.09319527920

JEBV
Juventude Evangélica Beira Vouga

O Torneio Carnabola realizado no dia 16 de
Fevereiro na Gafanha de Nazaré teve uma
boa afluência de jovens de várias Igrejas.
11 equipas participaram no Torneio e cerca
de 120 jovens participaram na reunião
evangelistica.

21 de Março, pelas 15 horas-- Encontro da
Juventude no salão da Igreja em Estarreja.

JEB
Juventude Evangélica da Bairrada

28 de Março, pelas 14.30 horas- Encontro
da Juventude - salão da Igreja em Perrães.

17 de Abril, realiza-se em Sangalhos o
Encontro da Escolas Dominicais da área
de Sangalhos.

Em 15 e 16 de Maio a JEB vai realizar a
habitual "Caravana Automóvel"
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Informação
ACTIVIDADES I

.'actividades para jovens
k,~CONTRO NACIONAL DE JOVENS 99
6 MARÇO 99 - Responsabilidade da JEO
Local: Stella Maris Peniche - Inicio:1 0.30 horas
Contacto: David Miguel (Tel. 062.782358)

11ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS 99
8 MAIO 99 - Responsabilidade da JEC/JEB

Local: A Designar

11IENCONTRO NACIONAL DE JOVENS 99
11 SETEMBRO 99- Responsabilidade JEBV/JENO

Local: A Designar

IV CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS
30.310UT.- 1NOVEMBRO

Local: HOTEL QUINTA LAGOA MIRA
Tema: LIBERDADE NA DEPENDÊNCIA
Sub-temas:
I - Libertação
II - Liberdade/Libertinagem

111 - A Dependência na Vitória

flSAGEM DO MILÉNIO COM CONCERTO NACIONAL DE
fvluSICA EVANGÉLICA
Data: .31 DEZ /1 JAN
Local: A Designar

congresso da páscoa
Terá lugar, se Deus quiser, no dia 4 de Abril, o habitual Congresso
da Páscoa, no salão da Igreja em Cacia . O programa será da
responsabilidade da Juventude Evangélica Beira Vouga,
iniciando-se às 10:00hr e tendo como oradores os Ir. Manuel
Ribeiro e Walter Alexander.

reuniões de aniversário
IGREJA EM FOZ DOURO - Porto
O 67° Aniversário desta Igreja foi comemorado desde 26 a 28 de
Fevereiro com cultos especiais, a mensagem do Ir. João Varandas
e participação do Coral de Jovens.

IGREJA NO BEATO -Lisboa
O 67° Aniversário desta Igreja foi comemorado em 13 de Fevereiro
1999.

IGREJA EM SANGALHOS
De 7 a 14 de Março esta Igreja vai promover reuniões especiais de
evangelização, pelas 20 horas, comemorando mais um
aniversário.

conferência missionária
A Igreja Evangélica nas Torcatas Almada vai realizar, querendo
Deus, nas suas instalações, R. Paula Vicente 9-A, a 5a Conferência
Missionária, e o tema será: "Senhor que queres que eu faça?", em
6 e 7 de Março em que serão intervenientes:
Orador, Ir. Walter Alexander;
Missionários apoiados pela Congregação testemunhando dos
Ministérios que o Senhor lhes tem concedido; "JOCUM/King's
Kids" com sua participação; "O Vigilante"como ministério de
intervenção na área social; "O.M.-Portugal" com a livraria; "J.E.T".-
(Grupo de Jovens das Torcatas).
Será servido almoço no Domingo. Marcação: J. Água (01)-
2902933 ou, E-Mail: irmãos.torcatas@mail.sonet.pt

ciip - delegação norte
Para o biénio 1999-2000 foi eleito em 26 Dezembro de 1998 o
Ir. Paulo Pina Leite (Ig. Foz do Douro), presidente desta
delegação. A equipa directiva escolhida pelo presidente foi
ratificada pela Assembleia de 31.01.99, a saber: Secretário: Ir.
Manuel Fernandes Costa (Ig. Gulpilhares), Tesoureiro: Ir.
Joaquim Santos (lg.Gulpilhares), Vogais: Ir. Jorge Pinho (Ig.
Oliv. Douro) e Ir. Joel Pereira (lg.Cucujães).

cii - direc ão nacional -rectifica ão
No último número de Refrigério por equívoco saíu errada a
notícia sobre os cargos da direcção da CIIP. Pelo facto
pedimos desculpa e rectificamos:
A Direcção da Comunhão de Igrejas eleita em Outubro de
1998 tem a seguinte constituição:
Presidente: Ir. J.Dias Bravo, Secretário: Ir. José Água,
Tesoureiro: Ir. Jorge Pinho e Vogais: Ir. Mário Valinho e Ir.
Narciso Campos.

centro evangélico retiros do palhal
Para o biénio 1999- 2000 foi eleito em 13 de Fevereiro l 999 os
corpos sociais, a saber: Mesa da Assembleia Presidente: Ir
Joel Silva, Secretários: Ir. Pedro Piedade e Ir. Paulo Levi.
Direcção: Presidente Ir. Rui Martinho, Secretário: Ir. Rui
Oliveira. Tesoureiro: Ir. Joaquim Matos, Vogais: Ir. Pedro Jorge
e Ir. Vitor Brás. Conselho Fiscal Presidente: Ir. Alberto Batata,
Relatores: Ir. António Duarte e Ir" Marta Oliveira.
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VISITA DO VELEIRO"ELlDA"

LEIXÕES 12 - 14 MARÇO 1999

ELlDA é um barco missionário que navega desde há 30 anos pela
Costa Oeste, levando a preciosa mensagem de Jesus que liberta
as pessoas do peso dos pecados. Milhares de reuniõ
es tem sido feitas ao longo de portos e muitas pessoas tem
experimentado o amorde Deus.
O Elida, partiu de Gutemburgo a 13 de Janeiro e vai passar por
Inglaterra, Portugal (Lisboa, Porto e Madeira), com destino ás Ilhas
Canárias tendo como objectivo "pescar almas". Atracará por 3
semanas e trará música e Evangelização. A tripulação é de 25
pessoas, mas pelo caminho irão juntar-se mais cerca de 25
pessoas.
De 12 a 14 de Março estará em Leixões. Qualquer pessoa será
benvinda para visitar o barco e juntar-se a uma das nossas reuniões
de evangelização. A equipa do barco também poderá deslocar-se a
1 ou 2 Igrejas.
InformaçÕesJ.Carlos Tel.(02)9370771/Tm 0933.4158544

EXCURSÃO
Ás 7 Igrejas do

Apocalipse
Istambul e Patmos

23 a 30 DE AGOSTO 1999
Se já leu o Apocalipse venha agora conhecer onde ele foi escrito.
O programa inclui voos Lisboa-Istambul e Izmir Lisboa em classe
económica. Se houver numero suficiente o voo poderá
fazer escala no Porto. Transporte do Porto para o aeroporto,

passando por Aveiro e regresso. Circuito dentro da Turquia em
Autopullman de luxo. Guia em todo o circuito falando Português ou
Espanhol. Alojamento em hoteis de 4 estrelas. Pensão completa
durante todo o circuito, Cruzeiro á Ilha de Patmos, etc, etc.
Preço:210.000$00 por pessoa em quarto duplo com banho e ar
condicionado. Suplemento para quarto individual: 26.000$00.
Criança até 12 anos: 160.000$00.
Pagamentos com opções. Entre em contacto,agora, com
Normando Fontoura, Tel. 02.9515039 Apartado 4344 4006
PORTO Codex.

RETROSPECTIVA DE "MISSÃO 99"

Cerca de 7000 jovens de toda a Europa participaram em
MISSÃ099,o 8° Congresso Missionário da Juventude Evangélica
Europeia, em Zuidlaren, na Holanda de 28/12/98 a 2/01/99, sob o
temaVocês são Geração Escolhida. De Portugal estiveram cerca
de 300 jovens.
Uma multiplicidade de oradores, expositores e artistas
comunicaram uma mensagem clara: "Os Jovens de hoje são um
povo com um propósito para declarar á sociedade os poderosos
actos de Deus".
Em resposta ao sereno apelo de Paul Borthwick, cerca de mil
jovens afirmaram a sua decisão de se envolverem em Missões.
Entre eles, trinta eram portugueses.
Texto de Fernando Ascenso (seleccionado).
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COMUNHÃO DAS IGREJAS
DOS IRMÃOS EM PORTUGAL

ENCONTRO QUADRIMESTRAL
Decorreu no passado dia 6 de Fevereiro o 46° Encontro
quadrimestral de Anciãos e Obreiros, no salão da Igreja em
Pampilhosa. Vários crentes do Norte , Centro e Sul
estiveram presentes e participaram no programa
apresentado pela Delegação da CIIP-Sul. O Grupo Coral de
Sintra apresentou um bom repertório de músicas evangé-
licas e o Ir. Ivan Fletcher, a Palavra de Deus em Isaías 26.
Os Irmãos do Centro ofertaram um magnifico almoço e
lanche. (\,
O Próximo encontro, da responsabilidade dos Irmãos _ ..•i
área Centro será em Lisboa em 5 de Junho de 1999 .

CIIP
IGREJAS ASSOCIADAS

ÁREA DE AVEIRO (5)
Aveiro - Cacia - S. Jacinto - Palhal- Pardilhó.

ÁREA DA BAIRRADA (8)
Anadia - Moita - Paredes do Bairro - Sangalhos - Perrães -
Silveiro - Anceiro - Mamodeiro.

ÁREA DO OESTE (5)
Monte Redondo - Peniche - Lourinhã - Vale da Pinta - Torres
Vedras.

ÁREA SUL (20) 0
Torcatas (Almada) - Omeca (Almada) - Castelo (Alma\.._r'
C.Azeitão - Alcaniça - Santo André - Sines - Boas Novas -
Amoreiras - Moínhos (Zibreira) - Trafaria - Alvalade - Sta
Catarina - Lusíadas (Lisboa) - Vialonga - Marquês do Olhão-
Olarias - Beato - Quebradas - Sintra.

ÁREA NORTE(20)
Amial- Belomonte - Foz do Douro - Cedro (Gaia) - Oliveira do
Douro - Madalena - Gulpilhares - Brito (Granja) - Valadares -
Silvalde - Alto da Maia - Monte do Arco - Leça da Palmeira -
Santana (Leça do Balio) - Cucujães - S.João da Madeira
Fontaínhas - S. João da Madeira Centro - Braga - Guimarães
- Gueifães (Maia).

Aproximadamente 500 budistas aceitaram Jesus no
sudoeste da China. Um missionario da Jocum
começou a se comunicar com um homem idoso na
vila de Zhuang ha cinco anos atrás. O missionário
não' sabia falar o dialecto nativo, mas escrevia
símbolos chineses. Com a conversação silenciosa
,0 homem transformou-se num cristão e começou a
falar do evangelho a outros. Hoje existe uma igreja
navila.
Fonte: Dawn Friday
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Perguntas
sobre o futuro

Por Horácio Santiago

o INCRíVEL
SÉCULO VINTE

Sob todas as normas
de medida, o século
vinte ficará na história,
como o século do

-, inacreditável.
Começou com o
limitado uso da ele-

ctricidade, sem rádio, televiisão, aviões, computadores,
armamento moderno, bombas atómicas, A Tecnologia

...,aminhou o homem para uma era em que num ano se
pôde presenciar rápidas transformações que antes
demoravam um século,

RÁPIDA MUDANÇA
OS estupendos progressos científicos da nossa época
explodiram paralelamente ás mudanças culturais, Surgiram
gigantescos complexos Industriais, milhões de pessoas
mudaram-se de zonas rurais para zonas urbanas, os
transportes modernos encurtaram o mundo de tal maneira
que todos os homens são vizinhos uns dos outros, luxo,
conforto e prazeres desconhecidos de outras gerações
tornaram-se coisas comuns,

Para o interior dos nossos lares, os meios de comunicação
electronicos trouxeram as guerras, os lideres mundiais e
propaganda, É possivel todo o mundo em simultaneo
conhecer e ver ao vivo as mudanças que ocorrem, Este
choque de rápidas mudanças, gera crises familiares e
sociais, tensões entre nações, medo e luta pela

evivência num mundo ameaçado pela poluição, fome e
odintegração moral.

RESPOSTAS
O homem de hoje faz perguntas como nunca, São perguntas
solenes, indagações perscrutadoras. Só a Biblia tem
respostas claras, Por essa razão as profecias biblicas são
investigadas quando antes eram repetidas. Estudiosos da
Biblia estão conscientes entre a evidente tendencia dos
acontecimentos mundiais e aquilo que as Escrituras
confirmam desde há séculos.

O QUE O FUTURO NOS RESERVA?
Jamais sozinho viverei

Num mundo de cuidado e dor
Um precioso Amigo achei

Ele é Jesus Meu Salvador.

~

ACTUALIDADES I
Alerta!

Uma Empresa do Diabo
OPresidente da Companhia Procter & Gamble, apareceu no

programa de Phil Donuhue, de grande audiência nos EUA
anunciando que devido à abertura da sociedade, decidiu

reconhecer publicamente que a sua Associação tinha ligação com
a Igreja de satanás. Ele admitiu que uma grande parte de lucros da
venda de produtos da Procter & Gamble destinam-se á ajuda e
mantimento da sua igreja satânica.

Quando o entrevistador lhe perguntou se não temia que ao
admitir essa realidade poderia ter prejuízo nos lucros da empresa,
ele respondeu: "Não há cristãos suficientes nos EUA ou no mundo
para que nos possam causar danos"

Os cristãos deveriam responder a este senhor não adquirindo
qualquer produto da Procter & Gamble.Eis a lista de alguns
produtos:

Alimentos:Batatas fritas Pringles/ Cake Ducan Hines/ Fischer
Nuts/ Fischer Mints-Frutas secas/ Manteiga de amendoim JIF/
Sunny Delight

Produtos de Limpeza: BoI! Joy/ Dawn/ Downy/ Gain/ Mr.Clean/
Oxidol! Spic & Sapn/ Tide/ Top lob/ Dash/ Drefi/

Café: Folgers/ Hight Point
Óleo de Cozinha: Crisco/ Puritan/ Fluggo.
Desodorizantes: SecreU Sure.
Produtos para o cabelo: Pantene/ Litl/ Vidal Sasson/ Pert Prell/

Head & Sholders.
Medicamentos: Pepto Bismol!VitapirenaNicks/ Aleve.
Higiene:Scope/ CresU Gleen/ Alwys/ oil or OJaylWoodra/
Clearasil! Camay/ CoasU IvorY Lava/ Safeguard, etc

Recordemos: A compra destes produtos são contribuições para
a igreja deSatanás.

Breves
o Presidente BiII Clinton enviou uma carta aos membros da Igreja
Baptista em Little Rock, no estado de Arkansas a pedir-lhes perdão por
ter cometido adultério com uma estagiária da Casa Branca.

Uma seita denominada cristã sediada em Zirkvon Masdar
(Jerusalém), composta por colonos alemãs prepara-se para a batalha
de Gog e Magog que segundo dizem ocorrerá no ano 2000.

o Parlamento Russo limitou a liberdade religiosa, sendo beneficiados
em primeiro lugar o culto ortodoxo e depois os budisas, Muçulmanos e
Judeus. As Igrejas Evangélicas são penalizadas.

Uma seita denominada "Movimento Raeliano" que mistura ovnis,
reencarnação e Jesus Cristo na sua base ideológica, fundada em
França, po Claude Vorilhon em 1973, pretende clonar seres
humanospor razões puramente religiosas. Cada candidato terá de
pagar 35.000 contospara as despezas. A empresa CLONAID tem um
site na internet: http://www.rael.org/

Reflex 1.0 é um programa de computador que servirá para os
crentes católicos polacos se confessarem, dentro em breve.O
programa tem 104 questões relativas a pecados e boas acções e
ajudam o crente a fazer um exame de consciência.

"Concerned Christian"- "Cristãos Inquietos" é uma seita milenarista
americana, com sede em Denver, que foi expulsa de Israel porque dizia
estava á espera da vinda de Cristo, O seu lider Monte Kim Miller de 44
anos, diz ser uma reencarnação de Jesus e será morto. em 31 de
Dezembro para ressuscitar três dias depois.



A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Esta impressão foi realizada pelo inventor da
imprensa, GuUemberg, em Mainz, na Alemanha.

O Livro dos livros, o catálogo dos cristãos, a Internet dos crentes, isto é a Bíblia é composta por 66
livros que foram escritos num período longo de 16 séculos, por cerca de 40 pessoas de diversas
categorias sociais, mas que tiveram em comum sempre a narração da vontade de Deus. Aliás, todos os
autores da Escritura tiveram um companheiro. comum na redacção- O Espirito Santo.

Os livros da Bíblia não estão ordenados de maneira cronológica. Por exemplo o livro de Jó que se
insere a meio do Antigo Testamento é considerado o primeiro livro escrito por Moisés enquanto esteve
em Midiã.

A Bíblia foi dividida em capítulos pelo abade dominicano Hugo da Santo-Caro no ano de 1250. Mais
tarde os capítulos foram também divididos em versículos. O rabi Mardoque Natã"fesponsabilizou-se em
1445 por esta actividade concluindo o AntiqoTestarnento com 31.173 versos e Robert Stevens no ano
de 1551 dividiu o Novo Testamento em 23.214 versos.

Algumas curiosidades da Bíblia:
O maior Salmo: 119 e o menor Salmo 117 Louvai ao Senhor, vós todos os povos.
O verso que contém todas as letras do alfabeto português Esdras 4:2
A vinda efectiva do Espirito Santo e o Inicio da Igreja Actos 2
A Criação dos Céus, e dos seus habitantes, os anjos foi Obra de Deus Neemias 9:6
A Divisão da Terra em continentes, no tempo de Pelegue: Génesis 1:25
O MaiorVe"rsículo: Ester8:9. .
Os Menores Versículos: Êxodo 20:13 Não Matarás (4 silâbas, 10 letras) e Lucas 20:30 O segundo (4
silabas, 8 letras) em algumas bíblias temos: E o segundo (5 silabas, 9 letras).
A Maior Dádiva: João 3:16 Deus Amou o mundo de tal maneiraque deu o seu Filho Unigénito de
maneira que todo aquele que nE:lecrê tem a Vida Eterna.
A Maior Promessa. Romanos 10:9 . Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu
coração creres que Deus O ressuscitou dos mortos, serás salvo. .

A Bíblia narra a história da humanidade e em especial i história danação eleita por Deus para
apresentar o Criador ao mundo Israel. Mas essencialmente a Bíblia é o livro que apresenta Cristo como
o responsável pela união entre os Homens e Deus. Ali é bem expresso o pensamento de Deus em dar a
oportunidade á sua criatura de se reconciliar com o Criador através de Cristo. Desde o livro de Génesis
podemos confirmar o Amor de Deus.

Também podemos encontrar na Bíblia todas as respostas para as necessidades dos homens. O futuro
é revelado nas suas páginas desde o Antigo Testamento até ao último livro o Apocalipse. .
É o livro da sapiência, o livro da Verdade e o que conduz ao saber do bem e do mal. A leitura atenta deste

livro altera a mentalidade daquele que procura Deus, tornando-o
num amigo e num adorador convicto do Todo-Poderoso,

A importância dolivro dos cristãos é de tal relevância que muitos
deram a sua vida em prol do anúncio das suas páginas, outros
modificaram a sua atitude social e muitos encontraram Jesus Cristo
como Seu Salvador pessoal e consequentemente o C:...:é:...:u;..:.. ./


