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«Grandes são as obras do Senhor,
procuradas por todos os que nelas tomam prazer»

Salmo 111:2



Estamos muito gratos a todos quantos tem contribuído para o sustento da revista
“Refrigério”.Abaixo referimos as ofertas (em euros) recebidas nos últimos 2 meses:
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Se tem acesso à Internet, visite-nos no endereço
Além dos artigos

publicados na presente revista, encontrará
dezenas de artigos das edições anteriores do
Refrigério.
Contacte-nos através do endereço de e-mail

ou preencha o formulário

www.refrigerio.net.

geral@refrigerio.net
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NESTA EDIÇÃO

Oalvo da Igreja deve ser o de glorificar o
seu Senhor e Salvador. Ao evangelizar
buscando perdidos nas trevas deste

mundo e na edificação do Corpo de Cristo
através do ensino da sã doutrina, da oração,
estudo da Palavra e do louvor e adoração a
Igreja cumpre os propósitos de Deus enquanto
está neste mundo.

A Igreja sendo um organismo vivo, dinâmico e
activo, precisa de estar organizada nas suas
actividades espirituais e sociais. Os anciãos e
Pastores são responsáveis pelo estado e
orientação espiritual. Os Mestres e Doutores
pelo ensino teológico e doutrinário. Os
Evangelistas pela evangelização. Os demais
irmãos com os seus dons espirituais são
responsáveis pelo Testemunho, pela
Assistência e Beneficência. Todos têm serviço
e importância na Igreja local.

Quando isto acontece o organismo organizado
funciona.No entanto, ultimamente temos visto
homens comandarem igrejas como se de
empresas tratassem. Certos métodos de
gestão e marketing são trazidos para a Igreja
com o propósito de alcançar resultados.

Não devemos esquecer que a Igreja cresce
com almas salvas pelo Senhor Jesus Cristo,
mediante a fé e após o arrependimento e
confissão. Ef. 2.8-9;Actos 2.38; Rom.10.8-9.

Nos EUA duas igrejas são consideradas
modelo do marketing moderno: Willow Creek
Community Church (perto de Chicago)
pastoreada por Bill Hybels e Saddleback Valley
Church (ao sul de LosAngeles) pastoreada por
Rick Warren.

Willow Creek formou a sua própria associação
de igrejas, com 9.500 igrejas-membros. Em
2003, 100.000 líderes de igrejas assistiram no
mínimo a uma conferência para líderes
pastoreada por Bill Hybels.

O que fazem os pastores nestas igrejas para
conseguirem alcançar a aderência das
pessoas?

Através de variados métodos as denominadas
Mega-igrejas tem salas de jogos diversos,
incluindo o basquetebol, salões de ginástica e
sauna, espaços para guardar equipamentos,
auditórios para concertos e produções teatrais,

franquias do McDonalds, tudo segundo
afirmam para chamar a atenção das pessoas
para o Evangelho. O alvo declarado dessas
igrejas é alcançar os perdidos, o que é bíblico e
digno de louvor. No entanto o mesmo não se
pode dizer quanto aos métodos usados para
alcançar o alvo.

Diz Actos 2.47 que é o Senhor e não o homem
que acrescenta à Igreja os salvos. O marketing
traça o perfil dos consumidores, descobre as
suas necessidades e planeia o produto de tal
forma que este venha ao encontro dos desejos
do consumidor. O resultado esperado é que o
consumidor compre o produto. O Evangelho, e
a pessoa de Jesus Cristo, não cabem nesta
estratégia de mercado. Não são produtos para
serem vendidos!

Por exemplo, se os perdidos são considerados
consumidores, e um mandamento básico de
marketing diz que o cliente tem sempre razão,
então qualquer coisa que ofenda os perdidos
deve ser deixada de lado, modificada ou
apresentada como não tendo importância.

AEscritura diz claramente que a mensagem da
cruz é "loucura para os que se perdem" e que
Cristo é uma "

" (1 Co 1.18 e 1 Pedro 2.8).

Para se alcançar os perdidos não é
conveniente fazê-los interessar se pelos seus
prazeres e gostos individuais tornando-os
“espirituais”.

Não se pode copiar o que é popular, moda,
músicas da rádio e TV que ofendem o Espírito,
produções teatrais e danças, estilos de vida
(tatuagens, piercings, roupa sensual) para
encher o ego das pessoas. É preciso
convencê-las pelo Espírito de Deus que são
pecadores e precisam de mudar a sua vida
parta uma vida dedicada a Cristo.

Não interessa ter uma religião e acreditar no
que a ciência humana ensina deixando para
traz as palavras de Jesus de Mateus 16:24 “ Se
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si
mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me.”

Quem quer Jesus renuncia-se a si próprio
desviando-se das novidades deste mundo.

pedra de tropeço e rocha de
ofensa

O marketing
e a Igreja

Por Samuel Pereira
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Por Carlos Alves

No livro do profeta Jeremias, nos
capítulos 7 e 44, nós lemos que o
povo de Israel queimava incenso e

oferecia holocaustos e sacrifícios à
chamada Rainha dos Céus. Isto provocou
a ira de Deus contra Israel ao ponto de
Deus proibir o seu servo Jeremias de orar
por eles, dizendo: “

” (7:16). E porque teimaram
nesta rebeldia, continuando a oferecer
sacrifícios à chamada Raínha dos Céus, o
Senhor usou os caldeus para destruir
Jerusalém, com as suas muralhas e o seu
magnífico templo, onde milhares foram
mortos e os poucos que sobreviveram, uns
foram levados cativos para a Babilónia e os
outros ficaram reduzidos à maior pobreza
(44:25-39; 52:10-14).

Mas quem era esta Raínha dos Céus e
como o povo de Israel chegou a este ponto
de adorá-la?

. Na cidade de Ur dos caldeus,
terra natal de Abraão e umas centenas de
anos antes de ele nascer, já este povo
adorava uma deusa, com o nome de lsthar
Os babilónios tratavam-na como “rainha do
céu e da terra” e “não há ninguém como
ela”, etc. No Egpto, a Raínha dos Céus
deste povo tinha o nome de 'Isis” Para os
gregos era a Astarte, ou Afrodite, e Vénus
para os romanos.

. Quando o povo de Israel
tomou posse de Canaã, a ordem de Deus
era para que não co-habitasse com
aqueles povos idólatras para assim não se
contaminarem com os seus ídolos. Mas
Israel poupou a alguns desses povos,
permitindo que eles vivessem juntamente
com eles. Poucos anos depois da morte de
Josué, nós lemos que “os filhos de Israel
fizeram o que parecia mal aos olhos do
Senhor e serviram aos baalins.
Porquanto deixaram ao Senhor e serviram
a Baal e a Astarote” (Juízes 2:11 ,13)..Os
cananeus adoravam Baal e Astarote que,
para eles eram o “Senhor” e a “Senhora”
dos céus, o rei e a raínha dos céus.
Astarote é um nome feminino, talvez
melhor traduzido para a nossa língua por
Astarte, a deusa que mais tarde os gregos
adoptaram. Ver ainda Juizes 10:6.
Es te cu l to a e la pra t i cado era
extremamente depravado e passou a ser

uma adoração comum dos israelitas já no
tempo de Samuel 7:3,4. A armação de
SaúI, ao ser derrotado, foi posta pelos
filisteus no templo deAstarte, em Bete-Seã
(1 Sam. 31:10). Recebeu sanção real por
parte do rei Salomão (1 Reis 11:5), e mais
tarde o reiAcabe, que foi o peor rei de Israel
e sua mulher Jezabel, que mandava matar
os verdadeiros profetas do Senhor e
sustentava os falsos profetas de BaaI,
contribuíram para a destruição de Israel,
dos muros e do templo de Jerusalém pelos
caldeus.

. A igreja católica romana,
não respeitando os ensinos de Cristo,
Senhor da Igreja, e a doutrina dos
apóstolos, que foram os primeiros
seguidores de Cristo, e por Ele ungidos e
inspirados para nos deixarem escritos os
seus ensinos e enviados para implantarem
a Sua igreja no mundo, lá pelo ano 609, e
por influência de Bonifácio IY criou o culto à
virgem Mana, assim imitando o pecado dos
israelitas e dos povos antigos..
Ao longo de muitos anos aumentaram a
esse culto a festa da Assunção da virgem,
da imaculada conceição de Maria e só em
1950, pelo Papa Pio XII é que foi
proclamado o dogma daAssunção ao Céu,
da virgem Maria! A Bíblia Sagrada, que é
Palavra e a revelação de Deus para todos
nós, afirma que Maria casou com José,
depois de ela dar à luz o seu filho Jesus
Cristo, e este para com Deus é o Seu Filho
Unigénito, mas para com Maria é o seu
filho primogénito. Que Maria, depois de co-
habitar com seu marido José, teve quatro
filhos rapazes e, pelo menos, duas filhas;
portanto, a partir daí deixou de ser virgem.

A uma mulher que O ouvira discursar e que
grita: “

”, Jesus, corrige-a: “

” (Lucas
11:27,28).
O padre canadiano, Charles Chiniqui,
depois de num sermão ter exaltado tanto a
Maria, leu as seguintes palavras da Biblia:
“

” (Mateus
12:46-50). Acabado de ler estas palavras
do Senhor Jesus, o padre Chiniqui pediu
perdão ao Senhor dos seus pecados e não
quis mais continuar como sacerdote
católico. Convocou uma reunião com todos
os seus paroquianos, contou-lhes a
experiência que teve ao ler a palavra do
Senhor e perguntou-lhes: Quem quer
continuar a seguir as doutrinas dos padres
e dos papas, que se ponha de pé. Fez-se
silêncio e ninguém se levantou. A seguir,
fez nova pergunta: Quem quer seguir os
ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo e
dos seus santos apóstolos, exarados na
Santa Palavra de Deus, que se levante.
Com lágrimas nos olhos todos se
levantaram e se colocaram ao lado do seu
pastor para formarem uma nova igreja
conforme o modelo estabelecido por Cristo
na Sua Santa Palavra.

Tu, pois, não ores por
este povo, nem levantes por ele clamor ou
oração, nem me importunes, porque Eu
não te ouvirei

Bem-aventurado o ventre que te
trouxe e os peitos em que foste
amamentado Diz antes
bem-aventurados os que ouvem a palavra
de Deus e a põem em prática

Eis que estão ali fora tua mãe e teus
irmãos que querem falar-te. Porém, Ele,
respondendo, disse ao que lhe falara:
Quem é minha mãe? E quem são meus
irmãos? E, estendendo a sua mão para os
seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe
e meus irmãos; porque qualquer que fizer a
vontade de meu Pai que estás nos céus,
este é meu irmão, e irmã e mãe

Os pagãos

Os israelitas

Os católicos

Haverá uma
Raínha dos Céus ?

??

LIVRARIA ESPERANÇA

Livros do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis

A Virgem Maria............................ 6,00 €
A Senhora de Fátima ................. 6,00 €
A Senhora Aparecida ................. 6,00 €

Pedro nunca foi Papa ................ 8,00 €
Inovações do Romanismo.......... 12,00 €
A Papisa Joana ......................... 17,50 €
Noites com os Romanistas........ 12,00 €
História do Cristianismo............. 32,00 €
(encadernado e ilustrado a cores)

Rua do Penedo 24
Valadares
4405-508 Vila Nova de Gaia
Telef. 22 711 50 86
Telem. 93 326 20 91

Livraria Esperança



Testemunho

O meu nome é Dabousu. Nasci em
França e durante a Segunda
Guerra Mundial defendi a minha

pátria nos campos de batalha.
No ano de 1944 fui feito prisioneiro pela
Gestapo (polícia alemã) e fui condenado à
morte. Considerando que era casado e
tinha quatro filhos, não me mataram, mas
fui levado a um campo de concentração e
condenado à cadeia perpétua.
Depois de nove meses preso, pesava 40
quilos. Meu corpo estava coberto de
chagas. Parti o braço direito, e, devido á
falta de recursos médicos, o osso soldou-
se fora do lugar.
No dia 24 de Dezembro os meus
pensamentos estavam, mais do que nos
outros dias, voltados para a minha família.
Eu estava no meio da depravação e da
sujeira e, em contraste, imaginava como
estar iam minha esposa e f i lhos.
Mergulhado nestes pensamentos, um
polícia entrou no pavilhão onde eu e os
presos dormíamos.
Gritou o meu nome. Apresentei-me e ele
deu-me ordem para o seguir.
Levou-me à casa do comandante. Guiou-
me até a sala de jantar onde o comandante
estava assentado junto duma mesa
preparada como se fosse o banquete de
um rei. Que visão maravilhosa para os
meus olhos famintos! No entanto, não me
ofereceu sequer as migalhas.
Deixou-me parado, fitando-o, enquanto se
regalava com as várias iguarias que
estavam sobre a mesa. Assim passou o
tempo; ele comendo e eu olhando-o.
Certamente, o comandante sabia que eu
era um cristão no Senhor Jesus Cristo e
escolheu esta maneira de me torturar.
Deve ter chegado a ele a notícia de que eu
falava de meu Salvador aos meus
companheiros.
Satanás tentou-me de maneira terrível.
Soavam na minha mente estas palavras:
"Como é, Dabousu, continuas a crer no
Salmo 23?
Nele não está escrito: "O Senhor é meu
Pastor, ?". Naquele
momento orei fervorosamente ao Senhor,
ao mesmo tempo que dizia para comigo
mesmo: Sim, continuo a crer no Salmo 23.

Naquele preciso momento, um rapaz
chegou com uma bandeja com uma xícara

de café e vários pastéis. Os pastéis
pareciam bem saborosos e o comandante
comia-os com muita satisfação. Voltou-se
para mim e disse: "Sr. Dabousu, sua
senhora é uma excelente cozinheira. Dou-
lhe os meus parabéns pelo seu trabalho".
Quando o comandante percebeu que eu
não o entendia foi mais explícito: "Há sete
meses que a sua esposa está a enviar
periodicamente um pacote com biscoitos,
pastéis, tortas e todas estas coisas que
estão sobre a mesa. Tenho apreciado muito
a comida de sua esposa".
Agora eu estava a entender o que ele quis
dizer-me. Do pouco que certamente teriam
para comer, abstinham-se do melhor para
que eu tivesse alguma coisa para comer. E
ali estava um homem enchendo o seu
estômago com ricos manjares à custa de
minha família.
Mais uma vez, o diabo veio tentar-me.Avoz
do tentador soava: "Odeie-o, Dabousu,
aborreça-o, maldiga-o, grite, bata nele..."
Eu orei fervorosamente e Deus me ajudou.
Nenhum sentimento de ódio encheu o meu
coração, porém, eu ansiava que ele me
convidasse para comer.
Mesmo que não me desse nada para
comer, que pelo menos deixasse pegar
naqueles alimentos feitos carinhosamente
pelas mãos de minha esposa.
F i n a l m e n t e , d i s s e - l h e : " S e n h o r
comandante, embora o Sr. tenha tantas
coisas, na realidade é pobre.
Quanto a mim, sou rico, pois sou salvo pelo
sangue precioso do Senhor Jesus Cristo".
Após ouvir o meu testemunho, o seu furor
acendeu-se contra mim de tal maneira que
as suas palavras passaram a cair sobre
mim como uma catadupa. E mandou-me
para o pavilhão, junto com meus
companheiros.

Quando terminou a guerra fui libertado
junto com os outros prisioneiros. Daquele
dia em diante propus descobrir o paradeiro
do comandante. A maior parte dos
c o m a n d a n t e s d o s c a m p o s d e
concentração foram mortos. Este, porém,

tinha escapado usando um disfarce.
Durante mais de dez anos procurei, até que
por fim consegui descobri-lo. Fui visitá-lo,
acompanhado de um pregador do
Evangelho.
Inicialmente, fingiu não me reconhecer.
"Eu era o número 175 no registo do campo
de concentração", disse-lhe eu. "O Sr. não
se lembra do dia 24 de Dezembro de
1944?"
Como uma folha estremecida pelo vento, o
homem começou a tremer. A sua esposa,
que estava a seu lado, ficou cheia de
pânico. "Veio para vingar-se?", disse-me
ela com voz temerosa e fraca. Eu respondi:
"Sim, vim para vingar-me". Olhou-me
atemorizada.

Abaixei-me para pegar um pacote que eu
tinha trazido, abri-o e apareceu uma
magnífica torta feita por minha esposa.
Pedi à Sra. do comandante que nos
preparasse um café.
Enquanto comíamos, os olhos do antigo
comandante se encheram de lágrimas.
Implorou-me que o perdoasse. Respondi-
lhe: "Ali mesmo, enquanto o Sr. me
perseguia, eu o perdoei em nome do
Senhor Jesus Cristo".
Um ano mais tarde, o antigo comandante
juntamente com sua esposa aceitaram o
Senhor Jesus como seu Salvador.
Continuaram na fé e deram evidências de
que tinham nascido de novo.
Guiados pelo Espírito Santo, eles
entenderam o amor de Deus, derramado
em nosso coração.
Este mesmo amor nos ajuda a obedecer as
palavras do Senhor Jesus Cristo. "

(Mateus 5.44-45)"

nada me faltará
Amai os

vossos inimigos e orai pelos que vos
perseguem; para que vos torneis filhos de
vosso Pai celeste .
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Por Dabousou

A Vingança do Amor
de um Condenado
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Por Frank Smith

Servindo
ao Senhor

N
o livro dos Actos dos Apóstolos no
capitulo 27 conta da viagem do
apostolo Paulo quando foi levado

preso para Roma, juntamente com
soldados e um centurião. Ele tinha que
comparecer diante de César, o Imperador,
visto que ele tinha apelado para ele diante
do Rei Agripa. Iam todos nesse navio e
como a historia relata ao longo dos 14 dias
de temporal, foram ter á ilha de Malta, onde
naufragaram. No cap. 27:21, diz a palavra
do Senhor:
Havia já muito que se não comiam, então
Paulo pondo-se de pé no meio deles disse:
Fora na verdade razoável ó varões ter-me
ouvido a mim e não partir para e Creta, e
assim evitariam este incomodo e esta
perda. Mas agora vos admoesto a que
tenhais bom animo, porque não se perderá
vida de nenhum de vós mas somente o
navio. Porque esta mesma noite o Anjo de
Deus de quem eu sou e a quem sirvo
esteve comigo, dizendo: Paulo não temas:
Importa que sejas apresentado a Cesar , e
eis que Deus te deu todos quantos
navegam contigo. Portanto tende bom
animo, porque creio em Deus que há-de
acontecer como a mim me foi dito, contudo
é necessário irmos dar numa ilha.

No verso 23 ao descrever a aparição Anjo,
Paulo disse que era um Anjo de Deus um
mensageiro mandado de Deus para ele,
“De quem eu sou , e a quem sirvo “ ! ...

Aqui temos outra vez Paulo a chamar-se
. Sem dúvida nenhuma

aqueles homens podiam achar estranho
aquele homem ser um servo do Deus
criador do Ceu e da terra, e eles estarem
todos naquela situação terrível!

Paulo disse que ninguém comeu durante
aqueles 14 dias em que foram levados pelo
temporal para para perto daquela ilha. Tal
era o estado deles. Ta1vez que o navio a
qualquer momento fosse para o fundo do
mar , enfrentando durante aqueles 14 dias
a morte. E Paulo diz que servia ao Senhor
mesmo em tais circunstâncias. Eu disse
que devia parecer estranho àqueles
homens um servo de Deus nessas
condições. Então Deus não tinha poder
para evitar todo esse incómodo!
Sem dúvida nenhuma Ele tinha mas não
evitou.E Paulo não parecia desgostoso
com o procedimento do Senhor. Pelo
contrario. E a razão é simples nessas
palavras:

Se somos dEle Ele tem todo o direito sobre
a nossa vida. Todo o direito traçar o nosso
caminho. E o direito de utilizar-nos como
Ele quiser, sem nos pedir autorização.
Somos escravos dEle , por tan to
absolutamente entregues á Sua Soberana
vontade. E as circunstancias que Ele vai
arranjar pela vida fora, não somente são o
Seu caminho, mas creio que o melhor que
Ele pode conceder a cada um de nós.

Se estamos verdadeiramente na Sua
vontade como Paulo estava: “de quem eu
sou” é a resposta a toda a circunstancia
que encontramos, ao servirmos o Senhor.
Paulo era um embaixador de Cristo , na
cadeia, ou num navio prestes a naufragar,
ou em qualquer outro sítio, era sempre
embaixador. Estava sempre a representar
o seu Senhor. E que bem Paulo o
representava aqui na terra quando todos
estavam aflitos, quando ninguém tinha
vontade de comer, 14 dias sem comida, ele
comia com paz e calma, para afirmar que
Deus estava com ele. Que dirigia a sua
vida, e que o Senhor até lhe tinha revelado
o que ia acontecer. Que iam naufragar
naquela ilha de Malta.

Lembro-me de ter lido há bastante tempo,
que os nossos irmãos Morávios, que
iniciaram um movimento evangélico, talvez
um dos maiores movimentos de todos os
tempos, desde osApóstolos, o seu zelo era
tanto que para poderem ir anunciar o
evangelho aos escravos (naqueles
grandes campos de algodão onde eram
obrigados a trabalhar de sol a sol e sem
recompensa, apenas a comida, e seus
donos não permitiam que ninguém
chegasse com o evangelho a essas

almas,) esses nossos irmãos Morávios
vendiam-se como escravos para poderem
testificar entre os outros do amor do
Senhor. Tal era o zelo! Esses nossos
irmãos tinham um emblema, com o boi e
arado de um lado, e do outro lado um altar,
e por baixo as simples palavras:”prontos
para o trabalho,” para o arado, prontos
para o altar , para o sacrifício, para a morte,
pois o altar queria dizer isso. Eram servos
do Senhor, e o servo não traça o seu
próprio caminho, nem traça o seu próprio
serviço, nem traça o seu próprio fim. Ele
deixa tudo isso ao cuidado do Senhor. Por
isso Paulo podia dizer com tanta confiança
“ De quem eu sou e a quem sirvo”.

O nosso serviço nem sempre é visto pelos
homens aqui na terra mas isso não
importa, se estamos a servir como Samuel,
com o coração aberto para ouvir , receber e
transmitir o que ouvimos da parte do
Senhor, ou como Ana ainda podemos
servir como ela servia, em orações e
jejuns.

E se o Senhor nos der o privilégio de o
servir de outra maneira, perseguidos ou
maltratados, mesmou moralmente postos
de parte, pelos outros.

Mas todo o serviço que nasce da vontade
do Senhor para o crente, será como ouro
ou pedras preciosas, naquele dia quando
diante do Senhor no Seu tribunal, onde os
crentes vão ser recompensados por aquilo
que tem sido, e o que tem feito aqui na terra
como seus servos.

O Senhor nos avisa que qualquer serviço
que não seja da Sua vontade pode ser
comparado a feno, madeira, ou palha, que
serve para ser queimado, isto é sem
galardão algum.

servo do Senhor

de quem eu sou e a quem sirvo.
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Por Jayro Gonçalves

DEUS É NOSSO PAI

A
p a t e r n i d a d e t e m s i n g u l a r

importância no contexto da
realidade humana. Conduz-nos ao

solene propósito de Deus ao instituir a
família, a qual se define plena com a
presença dos filhos.

Não há "pais" sem "filhos". Não há "filhos"
sem "pais"!
Leia Gn 1:28. Ser "pai" configura o honroso
privilégio de participar no projecto familiar
de Deus e traz sérias responsabilidades! O
mesmo se aplica à condição dos "filhos"
nesse contexto natural.
Na esteira dessas considerações sou
levado a pensar noutra idêntica relação,
mas de nível espiritual, muito mais sublime
e de dimensão maior: é a que identifica o
nosso Deus como nosso "Pai", e a nós como
"seus filhos".
É de valor inestimável, concedido pela
manifestação da Graça de Deus através da
Obra Redentora efectuada por Jesus Cristo,
Seu Filho Unigénito (Jo l:1-14).

É privilégio exclusivo dos que nascem de
novo (Jo 1:12);

Resulta de operação "espiritual", que
nada tem a ver com o nascimento natural;
os agentes operadores são a Palavra de
Deus (semente incorruptível, viva e
permanente: I Pd 1:23-25-cf Is 40:6-8 e Tg
1:10-11) e o Espírito Santo (Rm 8:16-17, Ef
5:1);

É alcançada pela fé (Jo 1:12);
Compromete-nos, perante Deus, como

"filhos da obediência" (I Pd 1:12) à
"verdade" (v.22).

Em I Jo 3:1-6 podemos identificar sete
aspectos da nossa condição de "filhos de
Deus", como segue:

(v. 1a)
O nosso Pai celestial nos ama tanto que nos
permite ser chamados filhos de Deus. O
"amor" é o ingrediente de maior importância
e de melhor eficácia na atitude paterna em
relação aos seus filhos. Que privilégio ser
usufrutuário do amor de nosso Pai celestial!
O amor de Deus para connosco é
imensurável. A Bíblia o exalta inúmeras
vezes e afirma que a prova desse amor está
no facto de Cristo ter morrido por nós sendo
nós pecadores (Rm 5:8). João afirma, no

texto, que o sermos "filhos de Deus"
evidencia o Seu grande amor.

(v. 1b)
Visto que tanta gente não conhece a Deus,
naturalmente não compreende que somos
filhos de Deus. Esse discernimento é
espiritual e só os que são espirituais podem
compreender o que significa ser "filho de
Deus", porque não nascemos do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade
do homem, mas de Deus (Jo 1:13). Sobre o
Espírito, disse o Senhor: "o Espírito da
verdade, que o mundo não pode receber,
por que não no vê, nem o conhece; vós o
conheceis, porque ele habita convosco e
estará em vós" (Jo 14:17).

- (v. 2a)
Já somos filhos de Deus, mas não podemos
nem imaginar como tudo vai ser mais tarde.
Embora a Bíblia antecipe alguns aspectos
peculiares à nossa eternidade com Deus,
que já podemos antegozar, muito do que
nos espera, como filhos de Deus, Ele
reserva para a nossa futura e sublime
experiência eterna. Como devemos anelar
esse futuro próximo, filhos amados que
somos de um Pai tão maravilhoso!

- (v.2b)
Essa expectativa deve-nos fascinar! Fomos
criados à imagem e semelhança de Deus. O
pecado privou-nos das características
dessa privilegiada condição. Mas, como
filhos de Deus, seremos semelhantes a Ele.
Grande privilégio dos filhos de Deus! Paulo
diz, em I Co 15:52, que, ao toque da
trombeta, os
mortos (filhos
d e D e u s )
ressuscitarão
incorruptíveis
e nós seremos
transformados
, p o r q u e é
n e c e s s á r i o
que este corpo
corruptível se
r e v i s t a d a
incorruptibilida
de, e que o
corpo mortal
se revista da
imortalidade.

(v. 2c)
Outro incomparável privilégio dos filhos de
Deus ! Não há co isa me lho r no
relacionamento pai e filho do que a
possibilidade da permanente contemplação
que este pode ter daquele.
Como anelamos poder contemplar,
pessoalmente, o nosso Pai celestial! É, sem
dúvida, a maior expectativa dos filhos de
Deus. Vamos vê-lo como Ele realmente é!
Não é possibilidade remota. É certeza
absoluta! E, então, como diz Paulo,
estaremos para sempre com o Senhor ( I Ts
4:17)

(v. 3)
E s s a é s é r i a e i n e s c u s á v e l
responsabilidade do filho de Deus. E a
razão está afirmada expressamente no
texto: “assim como Ele é puro”. Nosso Pai é
puro. Devemos, pois, manifestar pureza em
nosso carácter e em nosso procedimento
cristãos. (II Co 6:17-7:1 e I Pd 1:14-16).

(v. 6)
Permanecer n'Ele significa manter íntima e
permanente comunhão com Ele e viver a
Ele submisso e obediente. Não há outra
maneira de afastarmos o pecado de nossa
experiência de vida! (Jo 15:5).

SE SOMOS FILHOS DE DEUS,
SOMOS TAMBEM HERDEIROS,
HERDEIROS DE DEUS
E CO-HERDEIROS COM CRISTO
(Rm 8:17).

A Bíblia ensina a respeito de ser "filho de
Deus":
1)

2)

3)
4)

a) É evidência do grande amor de Deus

b)Escapa à compreensão do mundo

c) Ainda não se manifestou o que
havemos de ser

d) Seremos semelhantes a Ele

e) Haveremos de vê-Lo como Ele é

f) Viver na pureza como Ele é puro -

g) Permanecer n'Ele para não viver
pecando

Privilégios e Responsabilidades
dos Filhos de Deus
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José da Cruz Gonçalves

Carlos e Vitória Alves

Beatriz Smith

Beryl Barker

Manuel Ribeiro

Pampilhosa, Julho 2005

V.N.Gaia, Julho de 2005

Coimbra, Julho 2005

Porto, Julho de 2005

Sangalhos, Julho de 2005

Amados no senhor
AGraça de nosso Senhor e salvador Jesus
Cristo seja convosco.Amem
Venho através desta manifestar a minha
gratidão por ter recebido da vossa parte
mais uma oferta de amor, para me
ajudarem no trabalho do Senhor. O meu
muito obrigado a Deus e a todos quantos
com muito amor estão contribuindo para a
obra de Deus.
Estou certo que deus continuará a
abençoando os seus que deste modo
amam o seu trabalho.
Vosso conservo e irmão.

Queremos agradecer a vossa graciosa
comunhão connosco na Obra. Que o
nosso amoroso Pai supra as necessidades
de todos os que lhe são fiéis.

No passado mês de Junho concluimos
mais um ano lectivo da Escola Bíblica do
norte. Estivemos em três Igrejas:
Gulpilhares, Silvalde e Amial. Usamos
cinco professores e no sábado tivemos o
almoço com professores e alunos no CBE.
Também tivemos baptismos em Perrães,
onde 12 novos crentes foram baptizados.
Esteve um belo dia, muitos crentes das
igrejas próximas se juntaram e tivemos o
privilégio de transmitirmos a segunda
mensagem da tarde.
Continuamos o ensino da Palavra nas
diversas igrejas que nos convidam. Temos

mesmo um bom número que vai do norte
do Porto, apanhando os concelhos de
Maia e Matosinhos, Gaia, Espinho, Feira,
S. João da Madeira, Albergaria e Aveiro. A
Obra é do Senhor e é uma graça da Sua
parte podermos ser por Ele usados no
crescimento e edificação dos crentes “E
graças a Deus, que sempre nos faz triunfar
em Cristo e, por meio de nós, manifesta em
todo o lugar o cheiro do seu conhecimento”
2 Cor. 2:14. Vossos dedicados Nele.

Amados Irmãos no Senhor,
Serve a presente para acusar a recepção
da vossa oferta destinada à nossa Irmã
Beatriz Smith. Escrevemos dada a
impossibilidade da nossa Irmã o fazer
pessoalmente.
Oramos para que o Senhor continue a
abençoar ricamente o vosso ministério e as
vossas vidas. Que o Senhor vos
recompense pela vossa generosidade.
Subscrevemo-nos com estima e no Amor
do nosso Deus. SérgioAço.

Queridos irmãos do Departamento
Missionário, Saudações no amor do nosso
amado Senhor.
Quero agradecer muito a oferta que
alegrou-me. Sou muito grata pela ajuda e
ainda mais pelo amor e comunhão que isto
representa.
Este último ano tem sido difícil com várias
doenças e quedas que obrigaram-me a
ficar com minha filha Jessica e genro
Michael (Shore) em Penafiel. Ali recebo
tanto carinho, até mimo! E é sempre um
tónico estar com a igreja lá, e ver tudo que o
Senhor está a fazer lá, os crentes com
paixão para o Senhor e para evangelizar
os perdidos. Estou sempre abençoada lá.
Mas sempre tenho o desejo de voltar à Foz
enquanto tenho forças. Graças a Deus já
cá estou. Sou mais limitada porque não
posso guiar o meu carro desde que parti o
pulso, mas ainda posso fazer visitas a pé e
graças a Deus há crentes prontos a levar-
me a outras doentes mais longe. A cima de

tudo posso orar que é muito mais
importante e frutífero.
Vou fazer 88 anos em Novembro se Deus
quiser, e só posso louvar ao Senhor por
tantas bênçãos que Ele está a derramar
sobre mim.
Fiquei muito contente em saber do retiro
em Agosto e se Deus quiser e me der
forças quero lá estar.
Mais uma vez, muito obrigada por
tudo.Com muito amor no Senhor.

Prezados Irmãos no Senhor Jesus!
Saudações muito fraternais no precioso
nome do Senhor Jesus!
Louvo a Deus pelo vosso ministério tão
necessário nestes tempos difíceis em que
es tamos v i vendo , de au tên t i ca
individualização.
No entanto Deus está no trono e reina,
conhece as nossas necessidades e no Seu
cuidado e Amor, vai suprindo as nossas
necessidades.
O mês de Junho, foi um mês de muita
actividade, pois tivemos a 75ª Convenção
Beira-Vouga, que decorreu muito bem,
pois foi muito bom compartilharmos
espiritualmente com os irmãos que vieram,
mas também lembrar aqueles irmãos que
mantiveram durante muitos anos esta
Convenção, e agora descansam na
presença do Seu e nosso Deus e salvador
Jesus Cristo.
No dia 19 tivemos baptismos em Perrães, e
foi consolador ver descer às águas 12 mais
2 novos membros da igreja. Que o Senhor
os conserve firmes até ao fim, porque a
jornada é grande e os perigos muitos.
Oremos ao Senhor por eles.
No dia 3 de Julho 2005 do corrente tivemos
o convívio das oito assembleias desta
área, ao ar livre, desfrutando não só da
comunhão admirável, mas também de
uma paisagem que manifesta a grandeza
da criação do nosso Deus.
Rogo-vos que continueis a orar por nós e
pela Obra que o Senhor nos confiou.
Com desejo de ricas bênçãos, fico vosso
no amor de Cristo Jesus, Senhor nosso e a
Quem esperamos, ora vem Senhor Jesus!

Frank Smith

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

Secretário Executivo: Secretários Adjuntos Tesoureiro:
Comissão Norte
Comissão Centro:
Comissão Sul:

António Calaim; : SilvérioAlmeida e CarlosAntunes; José Água
:SilvérioAlmeida, JoaquimAlves e Daniel Oliveira

CarlosAntunes, Daniel Carvalho, Jorge Carvalho, Helena Sequeira e Eunice Reis
José Água, Anabela Canelas, Ludovina Santos, Nuno Fonseca, João Paulo Xavier e Orlando Esteves

Apartado 131, P-2725-901 MEM MARTINS FUNDO MISSIONÁRIO CGD-SINTRA ESTEFÂNIA - 2145017614930

Alguns alunos da EBN
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Miguel e Dália Castro

Escola Bíblica de Wiednest

Fafe

“Prossigo para o alvo, para prémio da
soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus”

Estimados Irmãos que servem o Senhor
Continua a ser com grande alegria e com
grande encorajamento no Senhor Jesus,
que temos recebido as vossas fieis ofertas
de amor, com prova das vossas orações e
dedicação à obra missionária que Deus vos
chamou a realizar. Por isso, a nossa
gratidão pela vossa fiel dedicação a este
apoio à obra missionária.
Damos graças a Deus por mais um ECC-

STEP nos dias 30/04-01/05/05 em que 12
pessoas aceitaram Jesus.
Relativamente aos R.R. estamos motivados
com o aparecimento de mais 2 crianças,
amigas daAbigail e da Miriam.
É isto que nos tem animado em pareceria
com o Departamento Missionário, fazendo
esta equipa de orar, divulgar, contribuir da
vossa parte e da nossa parte em orar e
semear a Palavra de Deus no coração das
pessoas, que Deus tem colocado à nossa
frente.
Agradecemos as vossas orações que
fizeram pela campanha evangelística em
Março em pareceria com a COMACEP e
com o livro VIDA, em que também fomos os
coordenadores e que pela graça de Jesus,
foi uma grande bênção com o envolvimento
das Ig re jas em Braga . Também
agradecemos as vossas orações pela
protecção nas muitas viagens que fizemos
nas visitas a escolas públicas, pastores,
missionários e obreiros com vista à
formação de novas turmas de EMRE no
distrito de Braga, como delegados distritais
da COMACEP, em que a maior ênfase foi
feita no concelho de Fafe, com distribuição
de publicidade nas escolas, caixas de
correio e afixação de posters pelas ruas da
cidade; como todos os anos temos feito,
apesar da oposição de professores e dos
Conselhos Executivos das escolas em Fafe
e Guimarães; Braga, Barcelos e Famalicão;
oposto a várias escolas nos outros
concelhos que se têm mostrado abertas a
título extra-curricular, só que não há nem 1
aluno que se queira inscrever. Mas Deus é
Soberano e tudo tem um Bom propósito
(Rm 8:29).
Oramos por vós e pelos vossos ministérios
e pelos vossas famílias.
Com gratidão e com amor em Jesus.

Decorreu na Alemanha na Escola Bíblica de
Wiednest a comemoração dos Cem anos
desta famosa Escola Bíblica, perto de Bona.
Alí se reuniram representantes e obreiros
dos diferentes países deste velho
continente para Louvar a Deus pela boa
Obra realizada.
A gratidão pelos Obreiros pioneiros e pelos
muitos missionários que têm servido foi
manifesta. Hoje continuam a servir a Deus
tantos, na Alemanha como nos países da
Europa Central e de Leste. Há muitos
missionários no Afeganistão, Paquistão,
Tanzânia Brasil etc.
Antes da Celebração dos Cem anos

decorreu uma Conferência Europeia de
irmãos, de que se publica a Declaração que
foi aprovada por unanimidade pelos
presentes de 30 países europeus.
No final decorreu um Seminário sobre
H is tó r i a dos I rmãos tendo s ido
apresentados trabalhos referentes a
Homens de Deus como: George Muller,
Erich Sauer, G.H. Lang, Foram ainda
apresentadas teses sobre o Impacto de
Wiednest na Europa, Reavivamento na
Nova Zelandia e Impacto da Teologia dos
Irmãos nas Igrejas da Zambia.
De Portugal estiveram presentes os Irmãos
António e Cristina Calaim que deram por
muito proveitosos o tempo ali passado.
Haverá uma nova Conferência sobre
Missões Mundiais no mesmo local em 2007
com representantes de todo o Mundo, ou
seja enquanto esta conferência foi
Continental (Europa) a próxima será
mundial tal como a anterior da Roménia em
2005.

Anossa visão do trabalho na Europa

Fil 3:14
Vamos dar o nosso melhor nos nossos
países, na Europa e por todo o mundo no
Amor e Poder de Deus para:
- Conduzir pessoas a Cristo;
- Ajudar as igrejas locais a crescerem
espiritualmente e em número;
- Plantar novas igrejas.
Q u e r e m o s q u e t o d o s t e n h a m a
oportunidade de se tornarem crentes em
Cristo.
Cada Cristão e cada Igreja Local tem como
missão de Deus a evangelização no seu
país e junto de outras culturas com
entusiasmo e objectivos claros.

:
- Usar métodos e abordagens criativas na
evangelização diária, i.e., através de
r e l a c i o n a m e n t o s i n t e r - p e s s o a i s ,
especialmente com jovens;
- Integrar e receber com afecto os que

anseiam por conhecer Deus e os novos
discípulos nas nossas congregações;
- Discipular os novos convertidos;
- Compartilhar o Evangelho de modo a
torná-lo relevante para a nossa cultura;
- Alcançar os imigrantes nos nossos países;
- Apresentar o evangelho de forma global
(espiritual e social amar a Deus e ao
próximo) no meio onde estivermos
inseridos, como forma de testemunho;
- Encorajar os Cristãos a contribuírem
generosamente em espírito de sacrifício

A Igreja Local é um corpo constituído pelos
que trabalham com Deus, que ministram de
acordo com os seus dons espirituais, tendo
como alvo o crescimento espiritual e em
número.

- Ensino fidedigno das doutrinas Bíblicas
básicas, orientado para a vida prática, e
uma abordagem sábia das diferentes
opiniões e práticas em matérias que não
são centrais à fé;
- Formar pessoas, especialmente as que
estão em posições de liderança, através de
cursos, escolas bíblicas, seminários,
workshops e discipulado;
- Fazer evoluir estruturas que ajudem a
igreja a cumprir a sua missão e tarefas.
- Prosseguir o crescimento da igreja local,
pela integração no seu ministério de
obreiros em tempo completo.
- Existir boa cooperação espiritual face às
alterações necessárias na vida da igreja.
- Tratar com amor as diferenças de opinião e
conflitos
- Manter-se firme nos ensinamentos da

palavra de Deus

Cremos que plantar novas igrejas é um
método muito eficiente de efectuar
evangelização a longo prazo.
- Assumimos o compromisso de plantar
estrategicamente igrejas na nossa região e
por todo o mundo
Queremos estimular a cooperação entre
igrejas locais na área onde estejam
instaladas.

DECLARAÇÃO DE WIEDNEST
Conferência Europeia de Irmãos

Ano 2005

Desafios especiais para os nossos dias

- Que a igreja local cresça tanto espiritual
como em número.

Desafios específicos para os nossos
dias:

...Plantar novas igrejas locais.
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Igreja em Olarias Lisboa
Lisboa, Julho de 2005

Mhomoli, 5 de Junho2005
Olá a todos os irmãos.
Nós, graças a Deus, estamos bem. Só as

crianças estão com alguns problemas de
saúde e não temos medicamentos.
Esperamos que o nosso Deus cure
rapidamente.
Estou a trabalhar com os jovens

adolescentes nas áreas de ensino escolar,
4ª e 5ª classe. Também na área espiritual.
Peço as vossas orações pelos jovens..

Eles gostam muito de orar, de ler a Bíblia e
também de aprender. Mas precisam muito
que Deus lhes abra os olhos e a mente
espirituais para perceberem as coisas de
Deus…
Quero agradecer a todos irmãos que

estão a apoiar este trabalho e também
dizer que estamos a orar por vós, para que
Deus vos abençoe em dobro de tudo aquilo
com que têm contribuído
Oremos pela viagem da Raquel e da

Augusta e pela possibilidade de se
constituir uma nova equipa.
Ficamos com as palavras do nosso Bom

Mestre, que nos animam a prosseguir:
“ Então dirá o Rei: Vinde, benditos de meu

Pai, possui por herança o reino que vos
está preparado desde a fundação do
mundo; porque tive fome, e deste-me de
comer; tive sede e deste-me de beber…
Mateus 25: 34-40

Vento

Salmo 133
Amados irmãos em Cristo,
Graça e paz da parte de Deus nosso

Senhor!
Vimos por este meio compartilhar um

pouco das nossas alegrias, e peso de
responsabilidade dentro da obra o Senhor.
A igreja do Senhor em Olarias Lisboa

(bairro na encosta, entre o “Martim Moniz”
e o “Castelo de São Jorge”) existe desde
1926. Tendo tido os seus altos e baixos...
Contudo hoje, pela graça de Deus está
envolvida com um bom grupo de crentes e
pessoas a alcançar. Sendo a sala de culto
bem pequena, e sem anexos para classes
de Esco la Domin ica l ou out ras
actividades... e surgindo no prédio ao lado,
um salão com cerca de 100 metros
quadrados à venda, a igreja sentiu vontade
de o adquirir para melhor servir ao Senhor.
Pelo que, ao fim de se ter vencido muitas

dificuldades, a igreja conseguiu compra-lo
através dum empréstimo bancário de
45000 €. Ficando com um encargo mensal
de cerca de 600€, para liquidar a divida
num prazo de 15 anos. Visto que para a
Igreja se torna um encargo pesado,
algumas igrejas já têm procurado
minimizar-nos este peso por meio das suas
ofertas. Assim, agradecemos as vossas
orações por este empenho, e caso
também, os irmãos desejem ajudar-nos,
no Senhor muito gratos ficaremos.
Certos do vosso amor e compreensão,

despedimo-nos fraternalmente em Cristo!
O Presbitério da Igreja

Amados irmãos em Cristo!
Esta é a forma que escolhemos para vos

dar a conhecer algumas novidades
importantes do projecto em Moçambique,
tanto para louvor ao nosso Deus pelo que
Ele tem feito, como para intercessão por
tudo o que ainda há para realizar.
1)A Amélia está em Moçambique desde

Abril 2005. Vai ficar um ano, a trabalhar
com as crianças e jovens dos internatos de
Momoli e Mabilibili
2)A Ana Raquel e a Augusta têm

passagens marcadas para 26 de Julho. A
Ana Raquel pensa ficar por 4 meses, a
Augusta por mais um ano.
3)Organizados por zonas, temos agora 4

coordenadores:

Zona Sul (Algarve e Alentejo) Isabel
Ester Olhão (96 659 63 92)

Zona Centro (Estremadura e Ribatejo)
Rosário Ferreira (93 446 30 08)

Zona das Beiras Maria João Alves
Anadia (96 7 87 41 84)
Zona Norte Raquel Catorze Guimarães

(91 210 13 24)
: Estamos a recolher materiais

para enviar um contentor, a partir da
Anadia em Setembro (o mais provável). Já
temos bastantes roupas e livros escolares,
pelo que podem ainda contribuir com
medicamentos, sementes, ferramentas e
material escolar (lápis, borrachas, etc).
Resmas de papel, alguidares e copos de
plástico bem como uma banheira de adulto
são as últimas necessidades, que tivemos
conhecimento seriam recebidas com
grande alegria.

Reproduzimos aqui parte de uma carta de
MariaAmélia:

Fraternalmente no Senhor Jesus Cristo,
Rosário Ferreira ( )

Projecto em Moçambique,

Amélia Santos

Ajudas

Quem sou
Um pouco da minha história

Sou Amelia Santos nascida na Aldeia de
Quebradas Alcoentre no distrito de Lisboa.
Trabalhei muitos anos numa fabrica de

Bordados. Depois que entreguei a Jesus na
minha vida sempre trabalhei com a Missão
das Quebradas com a Escola Dominical.
Em 1994 entrei para o Instituto Bíblico com a

finalidade de me preparar para melhor servir
meu Deus.
Em 1995 a direcção do I.B.P. dirigiu-me um

convite para trabalhar. Foi um tempo em que
eu aprendi muito, cresci espiritualmente,
percebi o plano que Deus tinha para mim e foi
neste local que Deus me chamou para
missões!
Trabalhei no I.B.P dez anos, e conheci

alguns missionários, sendo que uma, vinda
da África do Sul e que viera por algumas
semanas a Portugal para aprender
Português, chamou-me mais a atenção.
Em 1995 fui a Moçambique onde tive maior

conhecimento do trabalho que esta
missionária estava a iniciar no Sul de
Moçambique na área do ensino escolar,
Evangelização, implantação de Igrejas e
apoio social. Ela tem uma grande visão, quer
alcançar a população que vive no mato, que
não tem oportunidade de conhecer a palavra
de Deus, nem desenvolver as suas vidas
numa área profissional. A necessidade
urgente era abrir um internato que estivesse
perto da escola, pois as crianças não tinham
como estudar por conta das enormes
distâncias a percorrer.
No ano 2000 dei início ao Projecto VENTO

em Portugal, que tem como propósito
contribuir de forma concreta para a educação
moral, física e espiritual das crianças, tanto
em Moçambique como em outros países de
língua portuguesa.
Este apoio que a VENTO presta consiste no

levantamento e envio de recursos para o
sustento das crianças do Internato e o envio,
todos os anos, de uma equipa para dar apoio
ao trabalho, lá ficando alguns meses.
Agora, chegou a hora de ir!
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Rolando e Maria China
Itália - Vicenza, Maio de 2005.

“Confia os teus cuidados ao SENHOR, e ele
te susterá; jamais permitirá que o justo seja
abalado.” Sal 55,22

Amados irmãos, mesmo com muitas
dificuldades temos permanecido aqui com
um coração fervente de amor para anunciar
o evangelho aos italianos. Não deixem de
interceder por nos!!

Queridos saibam que uma análise
estatística mostra que um italiano quando
se converte precisa de de estudos
bíblicos para realmente mudar o seu modo
de pensar! Além disso sofre muita
perseguição e nem todos permanecem na
fé em Jesus, por isso pedimos as suas
orações.

Julho de 2005

Queridos irmãos
Com alegria louvamos a Deus que tem
cuidado de nós, mesmo em tempos de
grandes dificuldades è Ele que nos
sustenta.

: No mês de
Abril fez um ano que Rolando deixou o seu
trabalho secular para nos dedicarmos ao
ministério de tempo integral aqui na Itália,
essa decisão não foi fácil, mas o Senhor tem
honrado a nossa obediência. Está fazendo
um ano que não temos mais a ajuda de
salários fixos, facto impensável em tempo
de grande insegurança económica em todo
o mundo.

: Todos nós
sabemos que um dos maiores obstáculos
para que um i ta l iano venha ao
conhecimento da verdade e da salvação
que è somente através do sacrifício de
Cristo, é a , que parece fazer parte
do DNAde cada italiano.

O mundo inteiro pode ver muito claro a
realidade da idolatria da igreja católica na
ocasião da morte do papa. Vivendo aqui na
Itália pudemos reparar como o povo italiano
fez questão de mostrar ao mundo a sua
idolatria. Muitos se vestiram de luto por uma
semana, fizeram caravanas para rezar
diante do corpo do papa em Roma e no dia
do funeral o país se prostrou em silencio
profundo diante da televisão.
Poderíamos descrever uma grande lista de
coisas que os nossos vizinhos italianos
fizeram ou as tantas blasfémias ditas a
respeito do papa. O nosso objectivo, no

entanto è somente enfatizar que o povo
italiano necessita urgentemente de
missionários de tempo integral, com o
propósito exclusivo de pregar a verdade que
liberta, pois estamos cada vez mais perto do
retorno de Cristo.

O Senhor tem
abençoado a nossa igreja e tem nos dado
contato com novas pessoas aqui perto da
nossa casa. Uma vez por semana Maria tem
se encontrado com para ler a bíblia,
nos últimos dois encontros participou
também (Nunzia e Stefano moram
juntos). Orem para que o Espírito Santo
abra os olhos de Nunzia e Stefano para que
eles possam continuar a ter interesse na
palavra de Deus e que através da leitura
eles possam se converter a Jesus Cristo.

: o ministério de literatura com
a “Associazione Casa Biblica di Vicenza”
continua, não da forma que gostaríamos,
por falta de sustento financeiro. Viajar com o
furgão para levar literatura evangélica em
vários bairros e cidades tem os seus custos.
Mesmo assim tivemos oportunidades de
visitar algumas igrejas no norte da Itália e
poder testemunhar de Cristo. Orem para
que Deus nos abra as portas do céu e nos
abençoe com ofertas mensais que nos
dêem condições de viver aqui na Itália e de
poder evangelizar com a distribuição de
literatura evangélica.
No amor do Senhor. Rolando e Maria
Macedo Nagel. Via A. Tornieri, 104, 36100
Vicenza.

proximadamente 50 polícias à
paisana e oficiais de segurança
pública invadiram uma igreja

doméstica na cidade de Xingkou, condado
de Qi, província de Henan no dia 24 de
junho. O líder da igreja doméstica, o pastor
Chen Dongming, realizava um curso de
liderança em sua casa com a participação
de cerca de 100 pastores, de diversas
cidades maiores, de acordo com as
reportagens recebidas pela Associação de
Ajuda a China (CAA).
Testemunhas disseram que, no começo da
manhã, oficiais da Segurança Pública
cercaram toda a vila com três camiões e
m u i t o s c a r r o s d e p o l í c i a . E l e s
imediatamente se aproximaram da casa do
pastor Chen Dongming.
Depois de entrarem no edifício sem um

mandado, realizaram uma busca completa
e os oficiais de segurança também
revistaram todos os participantes, inclusive
as mulheres.

Bens particulares, tais como dinheiro,
cadeiras, livros, cobertores e arroz, foram
confiscados e levados nos caminhões.
A reunião contava com aproximadamente

100 pastores de cidades maiores, incluindo
Kaifeng, Xinxiang e Jiaozuo. Todos eles
foram presos e levados ao Centro de
Detenção do Condado de Qi.
A maioria dos detidos foi libertada no
mesmo dia, às 18 horas; entretanto, nove
deles, incluindo o pastor Chen Dongming,
continuam em custódia. Um, dentre os que
foram soltos, disse que eles haviam sido
acusados de “promover um encontro
religioso ilegal”.
Outro acontecimento anticristão foi
noticiado por investigadores da CAA na
área entre a região autónoma de Xinjiang
Uygur da China e o Paquistão. No dia 3 de
junho de 2005, os guardas de controle da
fronteira chinesa prenderam 34 cristãos de
igrejas domésticas.
“Essa é, na verdade, só a ponta do iceberg.
A China tem proclamado à comunidade
internacional que os chineses têm
desfrutado de uma era de ouro da liberdade
religiosa, mas essas séries de assaltos em
todo o país a igrejas domésticas não-
registadas não apoiam essas afirmação”.

,

Andando contra a corrente

Zêlo sem entendimento

idolatria

Novos contactos:

Nunzia

Stefano

Casa Bíblica

5 anos

A

Tradução: Daila Fanny .
Fonte: Christian Today
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Historial da Missão
A.M.A. em S.Tomé

Foi em 1989 que o Dr. António
Calaim e sua esposa Cristina, da
Igreja Evangélica de Sintra, esteve

a trabalhar em serviço da AMI nas ilhas de
São Tomé e Príncipe, situadas junto da
linha do Equador, no Oceano Atlântico,
para conhecer a vida e a realidade daquele
povo.
Mais tarde, em 1995 o Dr. Jayro

Gonçalves foi convidado por um grupo de
irmãos da Acção Bíblica a visitar as igrejas
Evangélicas de São Tomé e Príncipe.
Estas igrejas foram fundadas pelo Pr.
Agostinho (pai) e recebem apoio das
Igrejas daAcção Bíblica em Portugal.
Tanto o Dr. Calaim como o Dr. Jayro foram

usados por Deus para despertar o
interesse do irmão Amilton Cardoso
Bernardo pelo povo são-tomense. Este
missionário é proveniente de Chapecó,
bem no extremo sul do Brasil, onde fundou
uma igreja dos irmãos. Em 1996 passou
um tempo em São Tomé, e na ilha do
Príncipe, colaborando com as igrejas
evangélicas fundadas pelo Pr. Agostinho
para conhecer melhor a situação e
necessidades do país. Após um tempo de
prospecção regressou ao Brasil onde
viajou por diversos estados, pregando em
conferências, acampamentos e igrejas dos
Irmãos, mostrando a necessidade de
implantar um trabalho missionário naquele
país africano, onde reina ainda o animismo
(invocação e adoração dos espíritos) e
onde as igrejas evangélicas trabalham
principalmente nos centros urbanos.
Durante este tempo de maturação do

projecto missionário para São Tomé, a
noiva e mais dois irmãos decidiram
acompanhar o nosso irmão para o
longínquo campo missionário.
No dia 13 de Dezembro de 1997 celebrou-

se o casamento e no dia 1 de Março de
1998 nossos irmãos embarcaram em
Santos e viajaram no navio “Funchal”,
chegando 14 dias depois a Lisboa. Lá
trataram das formalidades e vistos e
visitaram várias igrejas de norte a sul antes
de seguir viajem via aérea até São Tomé.
(Nestes 7 anos de permanência em S.
Tomé nasceram ao casal dois filhos Asafe
e Maressa).
O Senhor colocou em seus corações de

servi-lo integralmente, vivendo na inteira
dependência d'Ele para o seu sustento e
para o projecto de implantação de igrejas
nesse país. Falando e orando com líderes
de igrejas que os apoiam no Brasil

buscaram a orientação do
Senhor e decidiram que o
seu ministério em São Tomé
e P r í n c i p e s e r i a
desenvolvido de forma
independente de qualquer
outro trabalho já existente naquele país.
No entanto nossos irmãos não trabalham
de forma isolada e separada das outras
igrejas, estão antes em comunhão com
todos os verdadeiros crentes em Cristo,
desenvo lvendo um t raba lho em
cooperação com outras igrejas.
Para facilitar o seu trabalho (que já conta

com um bom número de crentes), foram
obrigados a criar uma instituição legal.
Assim nasceu no final de 1998 a “AMA
STP” (Associação Missionária Assistencial
de São Tomé e Príncipe) que foi fundada
para satisfazer as exigências do Governo e
tem por fim dar à missão cobertura jurídica,
tanto para as pessoas que nela trabalham,
como para os projectos que estão em
desenvolvimento.
Olhando para traz, e vendo o que foi feito

desde 1998, podemos dar graças a Deus.
Os nossos irmãos dirigiram mais os seus
esforços para sítios onde o Evangelho
ainda não tinha chegado, atingindo muitos
corações abertos, recebendo pedidos por
toda a parte para abrir novos trabalhos. E
de facto, muitas almas vieram ao
conhecimento da verdade e foram salvas.
Existem hoje três igrejas e vários grupos

que, em conjunto, reúnem regularmente
cerca de quinhentas pessoas (crentes e
interessados) para adorar a Deus. Há sete
escolas dominicais que reúnem trezentas
e oitenta crianças. Ainda no Domingo, dia
19 de Junho 2005, vinte e cinco recém-
convertidos desceram às águas do
baptismo.
Todos os Domingos há crentes que

visitam os centros agrícolas para
evangelizar. Há trabalho no campo
espiritual, material e social. A seara é
realmente grande e muito mais pode ser
feito. No entanto, os nossos irmãos têm
sido atacados pelo paludismo e até os
próprios filhos já sofreram várias vezes
fortes crises deste mal.
Dois irmãos brasileiros que lá estiveram

algum tempo para ajudar regressaram.
Além da doença, existe a grande luta

espiritual, o peso da responsabilidade, a
fadiga de muito trabalho físico, enfim um
desgaste em todas as áreas. Nestas
grandes lutas os nossos irmãos sentem-se

sós, pois não existe uma direcção, uma
agênc ia , conse lho ou comissão
missionária que esteja com os irmãos para
os apoiar. É verdade que há igrejas e
irmãos em particular que os apoiam e
ajudam no seu sustento. Mas para que
haja vitória e desenvolvimento é preciso
uma retaguarda forte e organizada que
apoie o missionário em todas as áreas,
seja do ponto de vista espiritual, material,
logístico e em recursos humanos.

Não julguemos o nosso irmão que se
lançou ao trabalho, dando todas as suas
forças por uma causa justa.
Consideremo-lo pela coragem e

determinação em avançar ainda que
praticamente sozinho. Devemos procurar
apoiá-lo em oração, com donativos e ajuda
prática e pessoal. O redactor desta
informação já visitou pessoalmente o
campo missionário e está pronto a voltar e
servir no campo.
Neste momento o nosso irmão necessita

urgentemente de recursos humanos. A
seara precisa de obreiros, por isso
procuramos alguém que esteja disponível
para poder secundar o missionário. Para já
foi um irmão brasileiro.
- outros missionários talvez poderão partir
de Portugal.
- as igrejas nascentes necessitam de
instalações, para isso é necessário verbas
e mão-de-obra.
- os missionários e obreiros precisam de
meios de transporte.
- muitos crentes pobres precisam de
cuidados médicos e não tem meios para se
tratar.
- está previsto criar um centro de formação
para obreiros indígenas.
Os meios que Deus usa para realizar a
grande missão, são crentes realmente
dedicados.
Por isso, irmãos, levantemo-nos para

ORAR-CONTRIBUIR-IR
Ajudemos a missão em São Tomé.

Para mais informações queiram dirigir-se:
Heinz Mühlheim
Rua Mestre Carlos Cativo 6, 2° Fte
8700-501 Olhão
E-mail: ruth.heinz@netc.pt
Tel. 289 713 723 TMN 962 489 721.

Fundada pelo casal
Amilton e Adriana Bernardo
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HISTÓRICO DOS HINOS

HC 334
DEUS CUIDARÁ DE TI

1.

2.

3.

Aflito e triste coração,
Deus cuidará de ti;
Por ti opera a Sua mão;
Deus cuidará de ti.

Na dor cruel, na provação,
Deus cuidará de ti;
Socorro dá e protecção;
Deus cuidará de ti.

Sentes a fé a vacilar?
Deus cuidará de ti;
Ao teu amor quer forças dar;
Deus cuidará de ti.

Deus cuidara de ti,
Em cada dia proverá,
Sim, cuidará de ti;
Deus cuidará de ti.

ra um domingo pela manhã em
1904. Walter Stillman Martin,
p r e g a d o r a p r e c i a d o ,

frequentemente convidado para séries de
conferências e pregações pelas igrejas,
teve um convite na cidade de Lestershire,
Estado de Nova Iorque. A sua esposa
Civilla, enferma e semi-inválida, e seu filho,
ainda menino, estavam com ele na cidade.
De repente, piorou consideravelmente o
estado de saúde de sua esposa. Que fazer?
Seria prudente deixá-la sozinha somente
com o menino? Martin pensou em
comunicar à igreja que seria imperativo
cancelar o compromisso. Quando estava
pronto para fazer a ligação, ouviu a voz do
filho:" Pai, se é a vontade de Deus que vá
pregar hoje na igreja, ele não poderá tomar
conta da mãe enquanto estiver ausente?"

Martin não fez a ligação. Aquela voz do
seu filho afastou, de repente, todo o seu

temor. Sim, Deus seria capaz de cuidar
dela! A voz da sua esposa ajuntou-se à do
menino: "Deus cuidará de mim."

O Pr. Martin deixou a mulher e o filho aos
cuidados de Deus e foi pregar. Houve
muitas conversões! Sentiu a mão de Deus
abençoando-o poderosamente naquele dia.

Chegando ao lar, qual a sua felicidade! O
seu filho trazia na mão um envelope com
uma poesia escrita no dorso com o título
"Deus Cuidará de Ti". "A pergunta que
nosso filho fez e a simplicidade de sua fé me
inspirou essas estrofes", explicou Civilla. O
seu marido também compartilhou as
bênçãos que havia recebido. Martin,
apanhando o poema sentou-se ao órgão.
Dentro em pouco estava composta a
melodia. Este hino maravilhoso sobreviveu
ao casal, e até hoje nos conforta em cada
angústia e cada tribulação.

Walter Stillman Martin( 1862- 1935)
publicou outros hinos do estilo "gospel
hymns". Civilla Durfee Martin (1866- 1948),
nascida na província de Nova Scotia, no
Canadá, foi professora da rede pública.
Recebeu educação musical. Civilla, embora
nunca tivesse boa saúde, colaborou com
seu marido nas suas campanhas até a
morte dele.

O nome da melodia, (Deus
Cuida), reflecte a mensagem do hino
composto pelo casal Martin. Foi publicado
no hinário Songs of Redemption and Praise(
Cânticos de Redenção e Louvor), em 1905,
compilado por Martin e John A. Davis.
Salomão Luiz Ginsburg traduziu este hino
em 1905, dedicando a tradução a Francis
M. Edwards, missionário no Brasil de 1907 a
1924.

E

God Cares

O
célebre pregador Billy Graham foi a Cambridge, há 15 anos e a sua campanha
foi um insucesso. O auditório esteve semi-vazio e a sua presença passou
quase inadvertida aos estudantes e habitantes desta localidade célebre pelas

suas universidades. Voltou há poucos meses e agora teve um acolhimento apoteótico.
Esta história pretende ilustrar as extraordinárias mudanças experimentadas pela
sociedade dos EUA nos últimos anos devido ao ressurgimento da religião na vida
pública.
Alguns dados são impressionantes. Todos os fins de semana cerca de 120 milhões de
norte-americanos assistem a ofícios religiosos, mais que num ano inteiro vão aos
estádios e ginásios ver ou praticar desporto. Uma estatística que desmonta o
antiquíssimo lugar comum segundo o qual este é um país materialista onde a
obsessão pelo dinheiro e pelo culto do corpo sufocou a vida do espírito.
As consequências deste fenómeno fazem-se sentir em todos os campos e
principalmente na educação.

Fornecido por Orlando Luz

Mudanças...

Penso em ti muitas vezes...
Sim, sei que não sou melhor que tu.

Compreendo melhor, agora,
como é difícil ser jovem.

Tantas coisas novas, sempre mais
solicitações,

Sempre mais tentações!
Quero viver! Quero experimentar!

Tanta sede! Tanta pressa!
Mas, sabes, penso em ti muitas vezes...

Por vezes queria só poder chegar um
pouquinho mais perto!

Desejo tanto ajudar-te...
Sei que tens lutas, sei também que

conheces bem a Verdade mas...
Vejo-te entrar por caminhos, sabes,

daqueles que Deus diz
Que ao Homem parecem direitos, mas

que o seu fim é a morte.
Penso tanto em ti! Observo-te:
Estás a olhar para uma fonte.

A água corre, tão fresca, tão límpida
E tu... tu tens tanta sede!

Sentas-te a olhar para um prato de
comida, tão quentinha, tão cheirosa,

E tu... tu tens tanta fome!
Alguém chegou para abraçar-te,

Para te aconchegar, dar-te um carinho,
E tu... tu estás tão sozinho!

Mas... vejo-te a fugir! Não bebeste, não
comeste, não abraçaste!

E assim estás: com sede, com fome,
sozinho! E fico a pensar em ti...

Desejo tanto ajudar-te!
Procuro-te para te dizer que estão ali as

coisas que precisas,
Mas não queres ouvir-me!

Volto e, no meu caminho, penso em ti!
Se tu soubesses como é bom,

Se percebesses que receber Jesus
É só o início!

Se entendesses que viver todos os dias
com Ele, alimentar-se dEle,

Ser um com Ele
É tão intenso, tão forte, tão vivo!

Se experimentasses toda a Sua juventude,
todo o Seu poder,

Todas as Suas respostas e soluções!
Aí ias perceber

que se já recebeste Cristo
mas vives como qualquer perdido,

Continuas a olhar para a Fonte,
para a Comida, para o Abraço,

Sem nunca realmente experimentares
a realidade de estar saciado,

Alimentado e verdadeiramente amado.
E é porque desejo mesmo o melhor para ti

que penso e oro por ti
Tantas vezes!

Eunice Silva e Sousa
Cacia

Penso em ti
Muitas vezes,

Tantas vezes...



Refrigério 105

Jul. - Ago. 2005

Evangelização

13

O PREGADOR
MAIS ANTIGO DO MUNDO

O
s religiosos não se ocupam da

e
consequente ruína da raça

humana: isto é, não proclamam que o
homem é pecador e que se não aceita
Jesus Cristo como seu Salvador está
perdido. Pode ter escutado as melhores
palestras, mas creio que pouco terá
aprendido a este respeito. Por isso chamo
a sua atenção para um que nos
fala claramente como sempre falou no
passado.

apesar de ter a sua
paróquia em todo o mundo e de viajar por
toda a parte e falar todas as línguas e
dialectos do globo.

, prega tanto
aos crentes como aos religiosos e aos que
não têm religião. Sejam quais forem as
multidões, o assunto é sempre o mesmo.

que
nunca tinham sido abalados por qualquer
outro pregador e até faz derramar lágrimas
a pessoas que estão pouco habituadas a
chorar. Muita gente o odeia e muitos têm
tremido na sua presença de uma maneira
ou de outra obriga todos a ouvirem a sua
voz.

, pois intromete-se
nos prazeres particulares, entra nos
estabelecimentos comerciais e nas
fábricas; aparece entre os governantes e
nos ajuntamentos religiosos; vai a todo o
lado.

a morte. Os jornais reservam-lhe
diariamente algumas colunas e por todo o
lado as campas dos cemitérios dão-lhe
relevo e popularidade.
Já pensou que o falecimento repentino de

um amigo, ou a despedida de um parente,
podem ter sido apelos solenes para si? Dê,
pois, graças a Deus, neste momento, por
estar ainda na terra dos viventes e não ter

morrido nos seus pecados!
Pode pôr de lado a Bíblia (a Palavra de

D e u s ) ; p o d e z o m b a r d o s s e u s
ensinamentos; pode rejeitar o Salvador (de
quem a Bíblia fala); pode afastar-se dos
verdadeiros seguidores do Evangelho de
Cristo, pode destruir este mensageiro, mas
como livrar-se desse pregador? Diz a
Bíblia: «Deixe o Ímpio o seu caminho e o
homem maligno os seus pensamentos, e
se converta ao Senhor, que se com
padecerá dele»; «Na verdade, na verdade
vos digo que quem ouve a minha palavra, e
crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas
passou da morte para a vida.»
«E, como aos homens está ordenado

morrerem uma vez vindo depois disso o
juízo, assim também Cristo, oferecendo-se
uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos
que O esperam para salvação.»
Perguntará o leitor: há motivo para a

morte? Será por acaso que uma criatura
com tanta ciência como o homem, tenha
um fim tão trágico?
Repare: há só uma resposta a estas

perguntas:
«Como por um homem (Adão) entrou o

pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os
homens por isso que todos pecaram» É a
Bíblia que nos diz isto.
Devemos pensar que a queda do homem

não é um dogma teológico, mas sim uma
certeza da qual são testemunhas a história
do mundo e as nossas experiências. De
igual modo, o pecado é outra triste
realidade universal, cuja presença traz a
maldição sobre o mundo e não apenas
urna palavra bíblica para amedrontar as
pessoas, como muitos pensam.
Nós somos pecadores. Sobre nós paira a

sentença da morte. Um momento depois
de ter morrido, ser-lhe-á indiferente que

isso tivesse acontecido num palácio ou
numa masmorra. Mas, pode ter a certeza
que a sua condição por toda a eternidade
de infinita tristeza ou de suprema felicidade
dependerá da sua decisão AGORA em
vida e consequente estado espiritual em
que morrer; se morrer nos seus pecados,
tendo desprezado o sangue purificador do
Filho de Deus, a sua condenação é certa.
Diz a Bíblia: Aquele que não foi achado
escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo “

O prezado leitor poderá morrer sem ter
sido salvo, mas não morrerá sem ter sido
amado: diz a Bíblia: «Porque Deus amou o
mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigénito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eter na.»
Como se perder para sempre? «Se não
atentarmos para uma tão grande
salvação.»
Aceite esta mensagem, achará refúgio

em Jesus Cristo o Salvador dos
pecadores.

« q u e d a d o h o m e m »

pregador

Não é muito popular

Visita os pobres e os ricos

Consegue comover corações

Não é nada delicado

O seu nome (aliás bem conhecido)... é

Conta-se a história de um mineiro
que encontrou ouro e andava com
um saco de pepitas para todo o lado
que fosse.
… Morreu. Porque era um crente,

salvo por Cristo, foi para o céu.
Quando lá chegou, um anjo
perguntou-lhe:
- Porque trazes um saco com
asfalto?
O mineiro replicou: - É ouro !
OAnjo respondeu:
- Na terra isso chama-se ouro, mas
aqui usamo-lo para pavimentar as
ruas… (cfr. Apoc.21).

O MINEIRO
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Com o envio deste cupão (ou fotocópia), receberá gratuitamente o que assinalar:
�

�

�

Um Evangelho de S. João (da Bíblia);
Um Curso Bíblico por Correspondência;
Uma Visita Nossa (território nacional).

Poderá também fazer este pedido via e-mail para:
Remeta para Refrigério, Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares.

Nome:____________________________________________________________________________________

Endereço:_________________________________________________________________________________

C.Postal:______ -_____________ Idade_____ Tel.:________________. E-mail: __________________________

geral@refrigerio.net
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E A IGREJA CRESCIA ...

MUITO

“

.
(Actos1.14;2.42,47)

reio que a Igreja de Nosso Senhor
Jesus Cristo, não está a crescer, nos
nossos dias, com a mesma

amplitude que acontecia no principio.
Em verdade a Igreja nunca diminui, porque
aquele que para ela é ganho jamais será
arrojado do Senhor da Igreja. (João 10.28),
mas também é verdade que algumas
igrejas locais têm decrescido em número de
(membros) - irmãos em comunhão,
porquê?

Existem muitas razões, vejamos:
-Alguns que faziam parte da comunhão

não faziam parte da Igreja e entretanto
s a í r a m ( e s t a v a m e n g a n a d o s e
enganavam)-1João 2.19

Alguns saíram porque foram enganados
por meio de filosofias e subtilezas. Col.2.8
-Alguns estavam fracos no conhecimento

da Verdade levados por ventos doutrinários.
Ef. 4.14
-Outros partiram para o Lar do Pai.
-A Fé é fraca, a atitude e a comunhão com

Deus não são claras. Rom. 10.17
-A Igreja não se envolve no discipulado e

na evangelização, por isso a igreja não tem
sido aumentada com novos crentes. Mat.
28.19

Esta é uma realidade, em muitos lugares do
planeta, que devia ser objecto de reflexão
por parte dos anciãos (Presbíteros) que
superintendem na Igreja. Na verdade não
se trata de um sinal dos tempos, somente,
mas acima de tudo um problema imputável,
cuja responsabilidade máxima é daqueles
que tem a obrigação de ser “Luz” e “Sal” no
mundo; “Embaixadores” e “Testemunhas”
de Cristo.
A crise que grassa em muitas igrejas locais
tem a ver, a meu ver, com a deficiente
utilização da comunhão entre o crente e
Deus.
A Comunhão com Deus é importante. A
Comunhão entre os irmãos é necessária.
Esta comunhão é melhorada, estreitada e

torna-se intima através do tipo de oração
que temos com o Pai.
Como são as nossas orações pessoais com
Deus? São Informais? Ou Intimas?
Como são as orações da Igreja, na igreja,
com Deus? São Informais? Extravagantes?
Altivas ou Humildes?

A Oração é inquestionavelmente um dos
mais poderosos factores para o
crescimento da Igreja. Deus ouve a oração
daquele que tem comunhão intima consigo.
Deus responde á oração daquele que pede,
segundo a sua vontade. I João 5.14-15.

Se não, porquê?
a)-Porque se tem pedido mal, não sabendo
bem o que se pede. Tiago 4.3
b)-Porque a vida daqueles que oram está
em pecado oculto. I Tim.2.8
c)-Porque a igreja não sabe falar com Deus!

Vou expor alguns erros que ocorrem em
algumas das reuniões de oração, que não
promovem respostas dignas de Deus:

Muitas vezes numa reunião de oração,
canta-se com hinos não apropriados e sem
um mínimo de entendimento nas palavras
proferidas a Deus.

Muitas vezes um crente começa a “orar”
dando graças, louvando e intercedendo por
tudo o que lhe vem à lembrança. Faz “como
os gentios, os quais pensam que por muito
falarem são ouvidos”. Monopoliza a reunião
de oração. Por vezes é tão cansativo que a
paciência dos outros crentes acaba por se
“desligar” da oração. A comunhão entre
todos na oração acabou ao fim de 3
minutos!

Também, muitas vezes outro crente se
levanta e faz o mesmo. Não querendo
mostrar-se menos “espiritual” que o anterior
repete alguns assuntos já referidos
dantes…A sua “espiritualidade” percebe-se
na alusão de textos bíblicos na oração. Ele
dá “explicações”a Deus e aproveita para
informar os crentes sobre alguns assuntos
que leva em oração. Por vezes também
manda “recados” para alguns que não estão
presentes! Ninguém está a orar com ele!

A Assembleia que deve orar, dizendo
“Amem” fica com sonolência - se muitas das
vezes não “adormece”

A reunião de oração que tem por objecto
apresentar a Deus: Graças, Louvor,
Adoração, Petição e Suplicas, transforma-
se num “velório” ou num “tempo perdido”.As
orações não saíram da sala… não

chegaram até Deus. Deus não tem resposta
para dar.

Em contraposição lemos que no princípio
da Igreja os crentes “

Esta realidade de crescimento quantitativo
e qualitativo da Igreja era fruto da sua
perseverança na doutrina… e na oração.
È importante saber orar.
Orar com fé. Orar com sabedoria.
Orar com método.
Numa reunião de oração o primeiro a orar,
deve fazê-lo exclusivamente com acção de
graças e louvor. Dois minutos, são
suficientes. Deve recordar-se que não é ele
só que ora mas a Assembleia está a orar
com ele.
P o r i s s o o s c r e n t e s p r e s e n t e s
acompanham-no com' “assim seja”, “Glória
a Deus” “Amem” etc..
Convém que mais ninguém ore com a
mesma finalidade. Salvo se houver um
motivo muito especial, como foi o caso da
prisão de Pedro -Actos 12:5. Todos os
outros intervenientes em oração devem
dirigir-se ao Senhor cada um com um outro
assunto.
O crente é livre para orar em sua casa horas
seguidas, mas na Assembleia, deve
respeitar o direito dos seus irmãos também
exporem em tempo útil outros assuntos.
A oração deve ser feita em voz audível, mas
sem excessos.
Só se deve orar por aquilo que é justo, útil e
oportuno, e com a firme convicção de que o
Senhor vai responder, ainda que não seja
como e quando nós queremos.
É um privilégio cada filho de Deus poder
orar mais que uma vez na mesma reunião,
sempre por outro motivo e sem aborrecer
ninguém! Este princípio serve para levar o
crente a interessar-se mais pela reunião de
oração.
Quão agradável é escutar de dois em dois
minutos outra voz com um motivo diferente!
Se o número de participantes é grande deve
introduzir-se um “tempo de canto”, com um
ou dois coros apropriados, ou a leitura de
um trecho da Palavra de Deus, curto e
adequado. Cada rosto deve revelar a
felicidade de um noivo, e não a cara de
quem vai num enterro. Quando assim
acontece a comunhão fraterna é mais
nítida, activa e atractiva. E estou certo Deus
tem prazer em responder com o
crescimento da Igreja local !

To d o s e s t e s p e r s e v e r a v a m
unanimemente em e súplicas,
com as mulheres, e Maria mãe de Jesus,
e com seus irmãos…E perseveravam na
doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e
n o p a r t i r d o p ã o , e n a s

….Louvando a Deus, e caindo na
graça de todo o povo. E todos os dias

o Senhor à igreja aqueles
q u e s e h a v i a m d e s a l v a r

.

… nas
…. Louvando a Deus, e caindo na

graça de todo o povo. E todos os dias
o Senhor à igreja …”

oração

orações

acrescentava

perseveravam
orações

acrescentava

C

*

*-

*

*
*

*

.

Mas Deus tem respondido ás orações da
Igreja?

1-

2-

3-

4-

5-

Por Samuel Pereira
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AGENDA
BAPTISMOS - COIMBRA - 15 deAgosto de 2005

BATISMOS - PERRÃES - 18 de Setembro de 2005

RETIRO DE OBREIROS -29 de Agosto a 2 Setembro 2005

ENCONTRO JOVEM em 17 de Setembro de 2005

62.º ENCONTRO NAC.ANCIÃOS - 8 de Outubro de 2005

Terá lugar, se Deus quiser, ás 10 horas á beira-rio na Portela do
Mondego Coimbra e ás 15 horas no salão da Igreja na Rua da
Sota.

Realiza-se igualmente em Perrães,nas margens do rio Cértima,
mais um culto de baptismos, com pregação da Palavra de Deus
de manhã (10.30 horas) e de tarde (15.00 horas).

Vai decorrer no CBE o Retiro de Obreiros. Será orador e
responsável pelo Ensino o Irmão Graham Polland- (filho do
querido Ir.Alfred Polland). O Retiro inicia-se com jantar Segunda-
feira e termina com o almoço na Sexta-feira.

No CBE, a realizar pela Juventude Evangélica do Norte. O
encontro contará com convívio entre jovens cristãos do norte,
assim como, com o louvor, oração, leitura e análise bíblica, jogos,
concursos, projecção de um filme e terminará com uma
Assembleia Geral onde se escolherá a nova Direcção da JENO,
para os próximos 2 anos. O encontro terminará pelas 18h30.

Realiza-se no Centro sob responsabilidade da CIIP-Norte, a
partir de 10h.

IGREJA EM BRAGA

IGREJA EM CACIA

JUVENTUDE EVANGÉLICA DO NORTE

Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor”

Samuel Vieira.

Joel Silva.

II
Cor. 4:5
Pela graça de Deus, mais um ano o Senhor nos abençoou com
oportunidades de testemunhar da Sua doutrina, que conduz o homem no
caminho da salvação. E certo que muitas vezes desperdiçamos essas
oportunidades, não nos dedicamos como devemos, até lhe dedicamos
apenas as sobras do nosso Eu mas isso, Ele recusa,” Se alguém quiser vir
após Mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-Me”Mc 8:3-4.

Para além das reuniões regulares de Estudo Bíblico,
de Oração, de Jovens, da Ceia do Senhor e de Evangelização,
registamos ainda as seguintes actividades:

a) 01 de Maio, passeio á Quinta de S.to Inácio em Vila Nova de Gaia. O
Senhor nos presenteou com um tempo agradável de convívio e de
testemunho.
b) Foram ministradas ás crianças lições sobre o livro dos Actos, com a
denominação de “Pequenas Candeias”.
c)-03 a 07 de Julho, crianças e jovens participaram nos “Kids Games”
promovido pelo MDI realizado num espaço público.

a)-20-21 Fev., Maratona de Oração com a duração de 25 horas.
b) 16 a 18 Abril, Retiro em Covide Gerês, subordinado ao tema “Que sou”
sob orientação dos IrmãosAugusto Paulo e Daniel Sã, com a participação
de jovens de outras Igrejas, alguns não crentes.
c)-2-8 Agosto, o habitual Acampamento Bíblico em Riba d'Âncora,
subordinado ao tema “Ângulo Recto” com a colaboração dos irmãos
Daniel Sá, André Filipe, Leonardo Vieira e Samuel Vieira sob a direcção
de Augusto Paulo. Procedeu-se á distribuição de postais ilustrados na
localidade durante o Acampamento com o testemunho escrito de vários
jovens. O qual terminou com o baptismo de uma jovem que desta forma
deu, testemunho da sua fé.
d)- 17 Out., visitação e distribuição de postais com testemunho em Ponte
de Lima.
e) 13 Nov. participaram no Magusto realizado pela JENO.
f)-31Dez.- Passagem deAno com oração e louvor
g)- nos últimos sábados de cada mês, realizaram reuniões na casa de
quem os convidavam.

- Para além das reuniões mensais, as irmãs tiveram reuniões
para oração nas casas onde foram convidadas para o efeito, às 3ªfeiras, e
de 08 a 31 Dez, bazar para angariação de fundos destinados à nova Casa
de Oração. Participaram no arranjo e embelezamento da Casa de Oração

a)-5-9Abril, maratona de oração com meditações sobre S. João 17.
b)-11Abril, festa da Ressurreição com a participação de crianças e jovens
e do “Sal da Terra”
c)- 6 Junho, aniversário da Igreja - apresentação do seu historial e
participação das crianças, jovens e “Sal da Terra”.
d)- 18 Set, maratona de Oração das 10-22 horas
e)- Continuamos a colaborar em Afife e Ponte de Lima e com igrejas da
CIIP.
Algumas irmãs colaboram com o grupo “Lídias” e alguns irmãos no grupo
“Gideões”. O ano terminou com a festa de Natal em auditório alugado, em
26 de Dezembro.

-- Dificuldades com o vizinho estão a embaraçar o
início de obras. Pedimos vossa orações. Por este esforço desenvolvido
damos glória a Deus. Porquanto “é Ele quem opera em nós tanto o querer
como o efectuar”.
Vosso Conservo

A Igreja tem a alegria de comunicar aos irmãos que consumou o
pagamento da divida ao Banco inerente á construção da Casa de Oração.
Agradecemos a todos os Irmãos as orações e contribuições com que nos
presentearam. Em breve realizaremos um Culto de Acção de Graças por
este acontecimento.

No CBE a JENO - Juventude Evangélica do Norte irá querendo Deus
estar mais uma vez reunida, no dia 17 de Setembro.
Desta vez o encontro contará com o habitual convívio entre jovens
cristãos do norte, assim como, com o louvor, oração, leitura e análise
bíblica, jogos, concursos, projecção de um filme e terminará com uma
Assembleia Geral onde se escolherá a nova Direcção da JENO, para os
próximos 2 anos.
O encontro terminará pelas 18h30.

Actividades 2004:

Escola Dominical

Jovens

Senhoras

Igreja

Nova Casa de Oração

,
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A Carta de Amor
do PAI

Meu filho, Tu podes não me conhecer, porém eu sei tudo sobre ti Salmos 139
Eu sei quando tu te deitas e quando te levantas Salmos 139.2
Eu conheço todos os teus caminhos. Salmos 139.3
Até os cabelos de tua cabeça estão contados Mateus 10.29-31
Tu foste feito à minha imagem Génesis 1.27
Em mim tu vives e te moves, e tens existido Actos 1 7.28
Eu já te conhecia bem antes de tua concepção Jeremias 1.4-5
Mesmo ainda quando planeava a criação Efésios 1.11-12
Tu não és um erro, pois todos os teus dias foram escritos no meu livro

Salmos 139:15-16
Eu determinei a hora exacta de teu nascimento e onde deverias viver.

Actos 17.26
Tu fostes feito deforma admirável e maravilhosa. Salmos 139:4
Eu te formei no ventre da tua mãe Salmos 139:13
E te tirei do ventre de tua mãe no dia em que nascestes Salmos 71:6
Eu tenho sido mal interpretado por aqueles que não me conhecem-João 8.41-44
Não estou distante nem furioso, pois sou a completa expressão de amor.

1 João 4.16
E é meu desejo amar-te simplesmente porque és meu filho, e eu teu Pai. 1 João 3:1
Eu te ofereço mais que teu pai terrestre jamais poderia oferecer Mateus 7:11
Pois sou Eu, o Pai Perfeito Mateus 5.48
Cada bom presente que recebes vem de minha mão Tiago 1.17
Pois sou aquele que provê e supre todas as tuas necessidades Mateus 6.31-33
Eu te amo com todo eterno amor. Jeremias 31.3
Meus pensamentos para ti são incontáveis, como a areia da praia Salmos 139.17-18
E Eu me regozijo contigo em canções. Sofonias 3.17
Pois és propriedade do meu tesouro. Exôdo 19:5
Eu desejo mostrar-te coisas grandes e maravilhosas. Jeremias 33:3
Se me procurares com todo o teu coração, encontrar-me-ás Deuteronômio 4.29
A legra-te em mim e Eu te darei todos os desejos de teu coração Salmos 37.4
Pois sou Eu quem te coloco estes desejos. Filipenses 2.13
E sou capaz de fazer mais por ti do que jamais podes imaginar. Efésios 3.20
Pois vou Eu teu maior encorajador. 2 Tessalonicenses 2.16-17
Eu sou o Pai que te conforta em todos os teus problemas 2 Coríntios 1.3-4
Quando estás quebrantado, Eu estou próximo de ti Salmos 34.18
Um dia irei secar cada lágrima de teus olhos e afastar de ti toda a dor Apoc.21:3-4
Eu sou teu Pai, e Eu te amo como amo meu filho, Jesus. João 17.23
Pois em Jesus, meu amor por ti foi revelado João 17.26
Ele é a exacta representação de meu ser Hebreus 1:3
Ele veio para demonstrar que Eu estou por ti, não contra ti Romanos 8.31
Jesus morreu para que tu e Eu, então, pudéssemos nos reconciliar 2 Coríntios 5.18-19
Sua morte foi a minha expressão suprema de amor por ti 1 João 4. 10
Se receberes o presente de meu filho Jesus, recebes-me a mim João 2.23
Então, nada irá te separar de meu amor novamente Romanos 8:38-39
Vem e Eu irei fazer a maior festa que nos céus já foi vista Lucas 15. 7
Eu sempre fui teu Pai, e sempre serei teu Pai Efésios 3.14-15

Minha pergunta é... Serás tu meu filho? João 1.12-13
Eu estou aguardando por ti Lucas 15:11-32

Com amor, do Teu Criador
O Deus Todo Poderoso.




