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«Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales;
tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais»

Isaías 41:18
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NESTA EDIÇÃO

E
xaminai-vos a vós mesmos se
permaneceis na fé, provai-vos a
vós mesmos. Ou não sabeis,

quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo
está em vós? Se não é que já estais
reprovados." II Coríntios 13:5
Sabemos que aquele que tem o Filho tem
a vida eterna (I João 5:12) e somente tem
vida eterna aquele que conhece a Deus e
e foi feito Filho de Deus (II João 5:12).
Qual é o sinal que damos ao mundo como
Cidadãos dos Céus e Embaixadores de
Cristo na terra?
É verdadeiro o testemunho daqueles que
frequentam as Assembleias e se dizem
membros? Tem sido notado pelo mundo a
r e a l c o n v e r s ã o d o s f i l h o s d a
desobediência em Filhos da Luz?
É presente e evidente perante a
sociedade que homens e mulheres
“cristãos” foram transformados pelo
Espírito Santo e que nasceram de novo?
Quantos de nós tem permanecido na fé
em Cristo Jesus e tem dado testemunho
Dele através de nossas vidas?

To d o s s a b e m o s q u e o n o s s o
compromisso com Deus é de primordial
utilidade e a nossa responsabilidade
como representantes de seu reino na
Terra e como Noiva de Cristo, é de
elevada importância.
Deus fala com o seu povo, através da
Palavra dando-nos indicações de como
somos aprovados e como estamos
reprovados.
Romanos 12 ensina ao crente em Jesus a
não se conformar com o que o mundo
expõe e sugere. Deus quer que seus
Filhos amados sejam dignos dos seus
privilégios e direitos adquiridos. Agora
somos santos, novas criaturas e herdeiros

das bênçãos celestiais. Não somos como
outrora quando tínhamos o coração
endurecido para a realidade do evangelho
e ouvíamos o “mundo”.
Agora vivemos a alegria da nossa
salvação eterna e temos a convicção do
cumprimento completo das promessas de
Jesus em nós. Somos felizes pela
comunhão que temos com o Pai através
da nossa intimidade pela oração e
também pela nossa consciência revestida
da vontade orientada pelo Espírito Santo
que habita em nós.
Por esta razão o louvor e a adoração a
Deus é o nosso constante sentimento.
Temos o prazer de ver a Obra de Deus
crescer e regozijamo-nos com a
comunhão entre os irmãos, chorando
quando a intriga e a divisão é promovida
por alguns.
Este é o testemunho dum verdadeiro Filho
de Deus.

Ai daquele que não consegue ter a alegria,
a paz e oAmor de Deus nos seu coração.
Ai daquele que não ama a Obra de Deus
na Terra.
Ai daquele que não tem a consciência do
Dever da Gratidão.
Esse precisará de questionar a sua vida (I
João 2.18-19 leia por favor) e jamais pode
ser um testemunho nem uma testemunha.

O Sinal
Por Samuel Pereira
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Por Carlos Alves

U
m bom pai sempre gosta de ver
seus filhos serem parecidos
com ele, não somente no seu

exterior, mas muito mais quando eles o
imitam nas virtudes do seu carácter.
Assim é, também o nosso Pai celestial.
“Sede perfeitos como é perfeito o
vosso Pai celestial”.
Por isso amado irmão ou irmã, mais
jovem ou de mais idade, se estás
disposto a ser um bom filho ou filha de
Deus, se queres ser um instrumento
por Ele usado para bênção de outros,
peço-te que consideres alguns
conselhos que te dá, não este humilde
e fraco conservo, mas o próprio
Senhor que te ama, morreu por ti e te
fez um filho de Deus, para viveres
eternamente com Ele.

.
Lembra-te que o teu Senhor é
verdadeiro. Ele disse que é a verdade
e também disse que o Seu e nosso
inimigo, Satanás, é mentiroso e o pai
da mentira. Disse ainda a alguns que
não criam nEle: Vós tendes por pai ao
diabo (João 8:44). Tem cuidado ao
falares dos teus irmãos e não
divulgues o que não tens a certeza de
ser verdade. Sê verdadeiro.

.
Esta palavra, no seu original, significa
honrar, respeitar, ser sério. A Palavra
de Deus ensina-nos a tratarmos a
todos com honra, a honrarmos o
matrimónio, a honrarmos os anciãos e
a sermos vasos de honra na igreja.

.
O ser humano é injusto por natureza. A
Bíblia diz-nos que não há um justo,
nem um sequer. Lemos ainda: Não
sabeis que os injustos não hão-de
herdar o reino de Deus? Mas, nós, os
remidos do Senhor, havemos sido por
E l e l a v a d o s , s a n t i f i c a d o s e
justificados. Na carta aos filipenses
temos este conselho: Aprovai as
coisas excelentes, para que sejais

sinceros e sem escândalo algum, até
ao dia de Cristo; cheios de frutos de
justiça, que são por Jesus Cristo para
glória e louvor de Deus.

.
A impureza é uma triste e tremenda

realidade no mundo em que temos de
viver. O crente, porém, foi lavado e
purificado pelo sangue de Cristo.
Conhecemos um humilde irmão, que
foi dos primeiros convertidos na nossa
terra e que, na Ceia do Senhor,
quando se cantava o hino que diz: “O
passado, negro e triste, nessa cruz
desfeito está”, ele se levantava para
orar e, banhado em lágrimas, dizia:
“Senhor, o meu passado, o meu
passado negro e triste.., o meu
passado nessa cruz desfeito está!” De
impuro, lavado e purificado pelo
Senhor, tornou-se num verdadeiro
santo.

.
Revela amor. Sê amistoso. Responde
sempre com carinho, com um sorriso
agradável, mesmo àquele que vem a ti
com exaltação e arrogância. Mais uma
vez a Bíblia ensina que ao servo do
Senhor não convém contender, mas
sim ser manso para com todos, apto
para ensinar, sofredor. Sê amável para
com todos.

.
Todos os pais, mas de um modo muito
especial os pais crentes, procuram dar
bons nomes, nomes bíblicos aos seus
filhos. Nós mesmos fizemos isso para
com os nossos três filhos. Mas, na
Bíblia há nomes de homens e
mulheres de muito má fama. Nomes
como Jezabel, Acabe, Herodes, Nero,
ninguém gosta, mas Ana, Sara, Maria,
Madalena, Noé, Samuel, Eliseu,
Daniel, Pedro, Paulo, Timóteo, etc.,
todos gostam.
Deus chegou a mudar o nome de
Sarai, Abrão, Jacob, Simão, Saulo,
etc. Se nos tempos da nossa
incredulidade a nossa conduta não
honrava o bom nome do Senhor, que
agora, estas seis virtudes ocupem
diariamente o nosso pensamento e,

assim as nossas vidas produzam boa
fama para a glória e o louvor deAquele
que nos salvou e transformou.
Comos bons filhos, sejamos seus
imitadores. No Senhor sempre há
força e poder para realizarmos a Sua
santa e perfeita vontade. “Posso todas
as coisas nAquele que me fortalece”
(Filipenses 4:6-9,13).

1. Sê verdadeiro

2. Sê honesto

3. Sê justo

4. Sê puro

5. Sê amável

6. Sê de boa fama

O Crente Exemplar

LIVRARIA ESPERANÇA

Os melhores livros do género, mas na língua
espanhola

Comentário al Antíguo y Nuevo Testamento
(2 vol.), MacDonald. Cada......... 40,00 €

Comentário Bíblico, M. Henry.... 40,00 €
Manual Bíblico Ilustr. Alexander. 50,00 €
Dicionário Expositivo, Vine........ 50,00 €
Nueva Concordância, Strong.... 65,00 €
(com dicionário hebreu y grego)

Rua do Penedo 24
Valadares
4405-508 Vila Nova de Gaia
Telef. 22 711 50 86

Livraria Esperança

O PREÇO

I Co.6.20: “Porque fostes comprados por
preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo”.

Sabias que:
Podes comprar um livro, mas não o
conhecimento?
Podes comprar uma posição, mas não o
respeito?
Podes comprar pessoas mas não
amigos?
Podes comprar um relógio, mas não o
tempo?
Podes comprar uma casa, mas não um
lar?
Podes comprar uma cama, mas não o
sono?
Podes comprar comida, mas não o
apetite?
Podes comprar remédio, mas não
saúde?
Podes comprar sangue, mas não a
vida?
Podes comprar algumas coisas da vida,
mas Vida, só podes ter em Jesus...
Porque ...ELE pagou o preço.



Reflexão

L
i uma vez sobre algo ocorrido
durante uma tragédia na
Roménia. Um pai sempre dizia a

seu filho de tenra idade:

.
A criança, pela sua idade, levou
aquela firmação muito a sério. De tal
modo, que se sentia um herói e
quando interrogado sobre a sua
coragem, ele logo afirmava: “ Haja o
que houver o meu pai está ao meu
lado”.
Uma tarde, um sismo de grande
magnitude, destruiu uma grande parte
das construções daquela região. Ao
tomar conhecimento do sucedido, o
pai do jovem correu para casa
preocupado. Quando chegou,
encontrou a esposa. Todavia o
menino, não tinha regressado da
escola que ficava na zona mais
atingida do terramoto. Desesperado o
homem correu até ao local. Quando
chegou à escola de seu filho, esta
estava reduzida a um montão de
destroços. Nada restava da escola
além dos montes de escombros.
O homem deteve-se ali estupefacto
contemplando aquela cena sinistra e
desoladora. Ele parecia ouvir a voz de
seu menino repetindo a sua promessa
não cumprida: “

e, na sua
imaginação, surgia como uma visão e
ele parecia ver a pequena mão de seu
filhinho acenando num gesto de
despedida que fazia todos os dias
quando seu pai o ia deixar à escola, tal
como naquela manhã. O homem
percorria mentalmente todo o trajecto
que costumava fazer todos os dias
segurando a mãozinha da criança.

Movido pela comoção, o homem
começou a caminhar como um
sonâmbulo, fazendo o mesmo trajecto
por cima dos montões de destroços
em direcção ao local onde pensava
ver a mãozinha do seu menino
acenando. Ele passou onde era o
portão principal. - Apenas escombros.

Passou pelo longo corredor. - Virou à
direita e, depois de passar a sala onde
era a classe do 3º. Ano, caminhou por
cima do amontoado de destroços e
parou em frente do que deveria ser a
sala de aulas do filhinho. Nada mais,
além de um montão de coisas
destruídas.
Ele olhava desolado enquanto na
mente ouvia:

. E ele não
estava....
Subitamente, movido pela comoção,
começou a escavar os destroços com
as mãos.
Os pais de outros alunos que o
presenciavam, aproximaram-se e,
ainda que com boa intenção e com a
dor estampada no rosto, diziam-lhe:
“ ”. E
insistiam! Ao que ele retorquia: -
Ajude-me, ajude-me! Mas ninguém o
ajudava e um a um, foram-se retirando
deixando-o ali.
Alguns policias e bombeiros, também
tentaram tirá-lo dali, pois todos
aqueles destroços, constituíam um
perigo eminente.
Ele não conseguia esquecer a
promessa que fizera ao filho:

.
Os bombeiros insistiam com ele: sai
daí, estás a por em risco a tua e a vida
de quem te quer ajudar.
Todas as tentativas eram infrutíferas.

Passaram 4, 5, 8, 12, 18, horas e o
homem completamente exausto
continuava a escavar e a chamar o
nome do filho. Já todos tinham
abandonado aquele local apenas este
pai permanecia ali completamente
esgotado removendo os escombros,
até que, ao remover uma enorme
pedra, sempre chamando pelo
filhinho, ele ouviu uma voz.:

.

Feliz o homem esforçou-se e
perguntou: Estás bem? sim mas com
sede e fome! .- Está mais alguém aí

contigo? Sim pai. Dos 36 da classe 14
estão aqui comigo, estamos presos
entre o vão de dois pilares. Estamos
todos bem.
Pai, eu disse aos meus colegas para
não terem medo que tu nos irias
encontrar. Eles não queriam acreditar,
mas eu disse.

Continuando com a remoção o pai
disse: “Vem, filho antes que esta pedra
grande caia”. Mas o filho retorquiu:
Não pai deixa sair primeiro os meus
colegas, porque eu sei que haja o que
houver tu esperas por mim.

Esta história é verídica e faz-me
lembrar as palavras de Jesus:
“:::

...” ( Marc 10; 15). Na
verdade, aquele menino confiou
cegamente no seu pai até ao fim.
E nós?!
Confiamos no nosso Pai Celestial que
nos promete: “

( Heb 13; 5)? qual
será a nossa reacção em momentos
difíceis? Irá ser a mesma daquela
menino? Iremos nós confiar no Senhor
“
...

...” (I Pedro 5; 7)? podemos nós
dizer como o rei David. “...

...” (Salmo 23; 4)?.
Não merece o nosso Deus mais
confiança do que qualquer pai?
Vamos abrir o nosso coração a Jesus
e, por certo também ouviremos d'Ele,
muito mais promessas além de :

”.

Aquele menino, ouviu a voz de seu pai.
- Jesus diz “..

...” (Apocalipse
3; 20) qual é a tua resposta ? Ele só
entra se lhe abrires a porta.

Haja o que
houver, eu estarei sempre a teu
lado

a

Haja o que houver
estarei sempre a teu lado”

Haja o que houver
estarei sempre a teu lado

Haja o
que houver, estarei sempre a teu
lado

Pai estou
aqui

Haja o que houver, o
meu pai estará sempre a meu lado .

vá para casa, não sobrou ninguém
Quem não receber o reino de Deus

como um menino, de modo algum
entrará nele

... Não te deixarei, nem
te desampararei

Lançando sobre ele toda a nossa
ansiedade, porque ele tem cuidado de
nós

Ainda que
eu andasse pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal algum porque
tu estás comigo

.Eis que estou à porta e
bato, se alguém ouvir a minha voz e
abrir a porta eu entrarei

Haja
o que houver, estarei sempre a teu
lado
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Por Hernâni Viana

Não te deixarei
nem te desampararei
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Por Frank Smith

O
capítulo 3 de Marcos dá-nos a
lista dos nomes dos doze
apóstolos escolhidos pelo

Senhor Jesus; no primeiro capítulo
dos Actos dos Apóstolos temos a
mesma lista mas com menos um nome
o de Judas, o traidor, que se enforcou.
Lemos aí que estes onze habitavam
juntos no cenáculo e que continuavam
unanimemente em oração e súplicas.
Quer dizer que, de pois de três anos,
ainda continuavam juntos, na mesma
fraternidade, na mesma comunhão.
Direis: Não há nada estranho nisso?

Eu creio que é a mais forte prova do
poder do Salvador na vida humana.
Pensando naqueles homens, em João
e Tiago, pescadores, os «filhos de
trovão» como o Senhor lhes chamava,
em Pedro esse pescador de génio tão
arrebatado, tão impulsivo; ou em
Mateus, um Trocador, como nós hoje
lhe chamaríamos, pois que trabalhava
a favor dos Romanos que dominavam
a Palestina, cooperando, assim, com o
inimigo, o que havia sem dúvida de o
tornar odioso a todos os verdadeiros
Judeus.
Enfim, se pensássemos em cada um
desses discípulos, que o Senhor
chamou para Si, verificaríamos a
grande diferença que entre eles havia,
como homens, e como era impossível,
humanamente falando, conseguir uma
união íntima entre todos. Não era de
esperar que se dessem bem, pois
tinham sido chamados de diversos
empregos, de diversas terras e de
diversas classes sociais. Ninguém,
que pensasse por um momento,
empreenderia a tarefa de fazer tais
homens viver junto ainda por um mês
que fosse.

Na vida material, há situações em que
os homens são obrigados a viver
juntos: por exemplo, quando
antigamente se descobria alguma
mina de ouro, essa descoberta atraía
homens de classes tão diferentes qu e
viviam juntos durante meses, e talvez
anos, no íntimo contacto uns com os
outros; muitas vezes reinava o ódio,
tornavam-se insuportáveis uns para
com os outros, davam-se lutas
diariamente entre eles e a maior parte

do tempo reinava o mal estar.
Mas os homens não se iam embora
por causa de tais lutas, porquê?

O poder da riqueza conservava esses
homens juntos; o mesmo poder
reinava nos seus corações, tinham o
mesmo alvo - enriquecer , por isso
toleravam e suportavam o que em
outras circunstâncias não fariam.
Alguns aceitariam isso como razão
para os discípulos do Senhor
continuarem juntos o poder de uma
personalidade mais forte que os atraía
e conservava unidos, mas lemos que
continuaram juntos até depois o
Senhor ter subido ao céu!

Temos que admitir que havia mais
alguma coisa operando nos remidos
dos Senhor; tinham experimentado
alguma coisa mais do que uma mera
atracção, por mais forte que fosse.
Havia entre eles laços mais fortes do
que qualquer poder humano ou
qualquer atracção natural, O Salvador
não somente conseguira atrair
aqueles homens mas tinha-os unido a
Si pelo Espírito Santo, de tal maneira
que se sentiam mais perto uns dos
outros do que se realmente fossem
irmãos de sangue.

As diferenças tinham desaparecido
numa Vida comum, num Amor divino,
num Alvo único. Eram homens que
amavam porque pertenciam ao
mesmo Salvador, t inham sido

comprados pelo Sangue, selados
pelo, mesmo Espírito, caminhando
para o mesmo destino, e em cujos
corações ardia a mesma chama a
Glória do seu Senhor.

Estavam de tal maneira unidos no
Espírito Santo que as lágrimas de um
eram as lágrimas de todos, as lutas de
um eram as lutas do Corpo, as
tristezas de qualquer deles pesavam
sobre o coração de todos, amavam-se
de tal maneira que alegremente
davam a sua vida uns pelos outros.

O Amor Divino ardia neles de tal modo
que queimava as diferenças de raça,
de cor, de classe ou até de doutrina!
Gozavam o que a Palavra de Deus
chama «a comunhão de Seu Filho»
palavra tão preciosa mas que hoje em
dia já foi adulterada para significar tão
somente o bem estar que existe na
reunião de alguns que pretendem ver
tudo da mesma maneira.

O poder do ouro era mais forte do
que qualquer outro sentimento e
sobrepujava, até, o poder do ódio;
era o poder do amor ao dinheiro.

Cada um via no outro uma alma que
o Senhor tinha comprado por
grande preço, via um membro do
mesmo Corpo, uma vara da mesma
Videira

A Verdadeira Comunhão

conheces ?

O dia mais belo? -
A coisa mais fácil -

O maior obstáculo -
O maior erro -

A raiz de todos os males -
A distracção mais bela -

A pior derrota -
A primeira necessidade
O maior mistério -

Pior defeito -
Pessoa mais perigosa -

O pior sentimento -
O presente mais belo -

O imprescindível -
Caminho mais rápido -

A sensação mais grata -
A expressão mais eficaz -

O melhor remédio
Maior satisfação -

A força mais potente -
As pessoas mais necessárias -

A coisa mais bela -

Hoje
Fugir
Medo

Abandonar a verdade
Egoísmo
Trabalho

Desalento
- Comunicar

O Amor de Jesus
Desprezar o outro

Mentirosa
O ódio

O perdão
Orar

Para Cima
A paz

Sorriso
Viver no Espírito
Dever cumprido

A fé
Os

nossos pais
O amor



Vida Cristã

Eu sou a videira...Quem
permanece em mim e, eu, nele,
esse dá muito fruto" (Jo 15:5)

utono é a estação do ano em
que se colhem os frutos.
Marca, por isso, o fim do

maravilhoso processo da natureza,
que se inicia com a semeadura, passa
pelo crescimento das plantas, chega
ao lindo panorama das floradas
multicoloridas e culmina com os frutos.
Milagre de Deus! Bênçãos para o
homem! O que importa, no Outono, é o
bom resultado do esforço aplicado no
processo produtivo da natureza. A
literatura criou uma figura adequada
ao adoptar a expressão "O OUTONO
DA VIDA" para o "primeiro período da
velhice" (Aulete). É a fase da
experiência da vida quando o que mais
importa são os "FRUTOS" produzidos!

Mais que uma vez o Senhor Jesus
u s o u a e x p r e s s ã o " f r u t o "
metaforicamente, para enfatizar a
importância do bom resultado final (Mt
3:8,10, 7:16-20; 12:33). Em Jo 15
utilizou-a para ensinar sobre a
importância dos "frutos" que devemos
produzir.

(vs 2,3) - É essencial a
constante purificação da sujeira do
pecado (Ef 5:25-27). Com "santo sujo”
o Senhor não tem comunhão. Somos
purificados, face à lei, de todos os
pecados, "uma vez por todas" (Hb
10:11-12); impõe-se, porém, que,
durante a vida terrena, os pecados
diariamente sejam confessados ao
Pai, para uma comunhão ininterrupta
com Ele e com o Filho (I Jo:1:10).

(v. 4) - Permanecer

em Cristo é não ter pecado conhecido,
não confessado e não julgado. E
nenhum interesse no qual Ele não
participe. Permanece, também, nEle o
que leva a Ele todos os fardos, e revela
toda a sabedoria, vida e força dEle.
Não é uma consciência constante
dessas coisas e dEle, mas significa
que nada na vida tem permissão de
separar-nos dEle. É a autêntica
experiência da "comunhão" com Ele (I
Jo 1:3-7; I Co 10:16).

(vs 10-12) - A
verdadeira obediência implica em
completa "submissão" ao que Ele
ensina e ordena, isto é, na prática fiel
da Sua Palavra.

- O v. 2 usa a
expressão "não der fruto". É
tremendamente frustrante chegar ao
" O u t o n o d a v i d a " e m t a i s
circunstâncias! O Senhor não deseja
que isso aconteça connosco.

(v.2) È como a árvore
que, no Outono, apresenta algum fruto,
mas longe de satisfazer a expectativa
do agricultor, seja pela "quantidade"
como pela "qualidade" produzida!

(v. 2) - Alguma coisa
boa aconteceu. Mas ainda aquém da
expectativa do agricultor.

4) (vs 5, 8) Ai, sim, temos
o resultado que corresponde à
expectativa do agricultor. Quando, no
Outono da vida, apresentamos "muito
fruto" o Pai se agrada e é glorificado
em nós!

1)- (Rm 1:13) -
devemos nos esforçar para alcança-
los em abundância.

(Gl 5:22-23) - É
ai identificado como "o fruto do
Espírito". Devemos manifestar os
aspectos ai definidos como fruto do

Espírito, evidência ímpar do nosso
bom carácter cristão.

3)- (Rm 6:21-22) - É
ai identificada como "fruto para a
santificação", ou seja, a manifestação
dos frutos da justiça. entendendo-se
"justiça" como "o padrão de Deus" para
a nossa vida.

- "EU SOU" - Essa expressão
é o nome de Deus "JEOVÁ", O Senhor
Eterno que redime e supre os
redimidos. Ele é :
SOBERANO CRIADOR,
SOBERANO REDENTOR
SOBERANO SUPRIDOR.
É essencial que reconheçamos a Sua
S O B E R A N I A a m p l a , t o t a l e
permanente, para que, no Outono da
vida, apresentemos muito fruto para a
Glória do Pai.

-
"quem permanece em Mim" - Isso
significa:
BUSCA-LO,
ENTRONIZA-LO
OBEDECE-LO.

- "e, eu, nele". O
Senhor somente ocupa o espaço que
lhe oferecemos. É essencial que ocupe
Ele todo o nosso ser, pois somente Ele
tem o PROJECTO para a nossa vida,
os RECURSOS necessários para
frutificarmos e os RESULTADOS a
serem alcançados.

O

A.-Três CONDIÇÔES de uma vida
frutífera são apresentadas nesse
capítulo pelo Senhor

B. -Quatro GRAUS da produção de
"frutos" identificados pelo Senhor:

C. - Três ASPECTOS distintos de
fruto

D. - Três ATITUDES essenciais
para que se produza muito fruto
(15:5):

:

1)Purificação

2)Permanência

3)Obediência

1) Nenhum fruto

2) Dá fruto

3) Mais fruto

Muito fruto

:

Os convertidos

2)- O carácter cristão

A conduta cristã

1)Reconhecer a Soberania do
Senhor

2) Assumi-LO em nossa vida

3) Dar-lhe espaço para actuar em
nós e através de nós

QUE, NO OUTONO DA VIDA,
APRESENTEMOS MUITOS FRUTOS

QUE GLORIFIQUEM A DEUS!
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O Outono da Vida
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Marta Sousa
Igreja Evangélica Silveiro

Élia Catarino

Rosário e Valeriy

México

Walter Gonçalves
Hercegovina - Bósnia

De 12 a 31 de
Agosto de 2005
e s t e v e e m
Marrocos numa
Missão da OM-
O p e r a ç ã o
M o b i l i z a ç ã o ,
procurando dar
continuidade á sua grande vontade que é
de ajudar povos não alcançados a
conhecer Cristo O Salvador.

A c a b o u m a i s u m a é p o c a d e
Acampamentos e mais uma época de
oportunidades de servir ao nosso Deus
transmitindo o Evangelho aos perdidos e
confusos, ensinando a Palavra, ajudando,
aconselhando.
Agradeço a Deus mais esta oportunidade
de aprender, de crescer, de O servir.
Agradeço a Deus pelos meus colegas,
pelos jovens que estiveram a servir
connosco durante todo o Verão.

Como disse o grande profeta Jeremias, eu
quero trazer constantemente à memória as
misericórdias de Deus que se renovam
cada manhã. O Senhor tem sido bom para
connosco!
Aminha mente e esforço já estão postos no
próximo ano lectivo dos Clubes Bíblicos.
Queremos servir as igrejas ajudando a
levar a Cristo e à Sua Palavra às nossas
cr ianças e jovens. Quanto mais
convivemos com os jovens e as crianças
mais nos apercebemos que estão
p e r d i d o s , c o n f u s o s , s o z i n h o s ,
desesperados... e nós temos o Evangelho
para lhes dar, “o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê”.
Por favor ore também pelo David West e
sua Família, pelo Sérgio e sua família que
estão a sair para os Estados Unidos por 6
meses, pelo Rui Pedro e Família, pelo
Mateus e Leilani que estão a trabalhar com
Clubes Bíblicos e pela família Reeg,
acabada de chegar a Portugal.

É sempre com muita gratidão que percebo
o vosso cuidado e carinho expresso nas
vossas ofertas e emails para comunicar
comigo.

Graças a Deus o processo
eleitoral chegou ao fim ao que parece com
estabilidade, mas em África esta é uma
palavra que significa muito pouco...
O Pastor Joaquim tem mandado noticias,
os pacotes que enviámos chegaram,
assim como as caixas enviadas pela Igreja
de Ermesinde, para ajudar o Centro
materno Infantil do Biombo.
O pedido para voltar à Guiné e ensinar
continuam a chegar, mas penso que este
ano isso será muito difícil, porque a última
viagem envolveu muitos recursos que
neste momento não tenho condições de
dispor.
Temos mais dois membros da equipa para
ajudar o projecto Guiné, os Irmãos
Eduardo Silva e Albano, e juntos iremos
estruturar os alvos de curto.

Não podia deixar de manifestar a minha
gratidão aos irmãos da Igreja em
Belomonte que com muita paciência e
amor me tem encorajado e que com muita
simpatia receberam o Valeriy.
É isso, agora sou a Senhora Zhuravlyov, e
o marido Valeriy Zhuravlyov, eu sei parece
estranho mas é fácil de pronunciar.
Que o Senhor possa fazer prosperar o
vosso amor e empenho em sustentardes a
Sua obra maravilhosa.
Com muito amor,

Dados do (INEGI), e da Secretaria de
Governo, mostram que cerca de 4 milhões
de mexicanos são membros das igrejas
evangélicas, constituindo a primeira força
religiosa não-católica do país. Os estudos
revelam que nos últimos 30 anos as
confissões não-católicas triplicaram o
número de fiéis, passando de 3,8% da
população nos anos 70 do século passado
para 12% nos dias de hoje.

A equipe da Áustria já foi embora, e somos
muito agradecidos a Deus pelos ensinos,
trabalhos e períodos de orações e
intercessões em que passamos juntos.
Continuem orando pelos brasileiros que
estão jogando futebol aqui na nossa
cidade, pela salvação deles.
Eu gostaria de pedir que estivessem
orando pela minha viagem hoje para a
India. Estarei indo para a região de Madras
acompanhando uma irmã com a sua filha
para visitar áreas atingidas pelo Tsunami e
verificar o andamento de alguns projectos
na região assim como o crescimento das
igrejas naquela área.

Como pois invocarão Aquele em quem não
creram?
Como crerão nAquele de quem não
ouviram? E como ouvirão se não há quem
pregue? E como pregarão se não forem
enviados? Rom 10:13-15
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim! Is
6:8

.. mas
uma coisa faço: esquecendo-me das
coisas que para trás ficam e avançando
para as que diante de mim estão, prossigo
para o alvo, para o prémio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus.”Fil.
3:13,14

Rosário e Valeriy

Walter Goncalves .

“.

GUINÉ:

A VISÃO MISSIONÁRIA COMEÇA

NA IGREJA LOCAL COM UM

D E S E J O A R D E N T E D E S E

EVANGELIZAR OS VIZINHOS,

AMIGOS E PARENTES.

É DENTRO DESTE CONTEXTO

QUE ESTAREMOS APTOS PARA

IRMOS ATÉ AOS CONFINS DA

TERRA.ACTOS 1.8.

SE NÃO TEMOS ANIMO PARA

EVANGELIZAR PERTO, COMO

P O D E M O S D E S E J A R

EVANGELIZAR LONGE?

Marco Hoffman
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Retiro de Obreiros 2005

Ponta de Mhomoli, Moçambique

Moçambique - Notícias do contentor

Queridos irmãos em Cristo, desde já quero
agradecer o vosso empenho, dedicação e
contribuição para a obra do Senhor.
Sei que o Senhor tocou nos vossos corações e
que oram cada dia por esta obra missionária.
Se não fossem as vossas orações não
poderíamos suportar tantas lutas. As lutas são
na verdade muitas. Necessidades, doenças,
língua diferente. Só superadas pelo poder de
Deus! Mas confiamos Naquele que foi à cruz e
suportou as dores em nosso lugar e até
derramou o Seu sangue por amor de nós. E o
que estamos nós a fazer para mostrar esse
amor? Eu sei que ainda tenho que aprender
muito para amar da mesma forma.
A vida das crianças do interior de Moçambique
não é fácil. Levantam-se às 4h da manhã para
irem para a machamba (horta), só comem algo
por volta das 9h. Vão buscar água muito longe,
tomam banho com água fria e no exterior.
Lavam as suas poucas roupas e só depois vão
para a escola. Têm muitas doenças, e não
existem médicos, nem medicamentos.
Aqui no internato as crianças são tratadas com
dignidade., mas nos outros não. As suas
roupas estão quase sempre rotas e sujas,
passam necessidades e até se precisam de
consultar um dicionário que só o professor é
que tem. E para consultar tem de pagar.
Hoje foi lançada a primeira pedra para a nova
escola aqui em Momoli. Vamos lutar para que
estes jovens cresçam em todas as áreas.
Estamos a desenvolver a técnica do papel
reciclado. Fazemos peixes e outros trabalhos
de ponto cruz para responder às encomendas
feitas por um hotel da região.
Um grupo de uma igreja da África do Sul de 70
pessoas, compraram quase tudo o que os
jovens e as senhoras da igreja haviam feito,
postais, caixinhas, molduras para fotografias,
etc.
Satanás veio para roubar, matar e destruir e
isso aqui é bem visível. Os homens vão
trabalhar para a África do Sul e deixam as suas
famí l ias em Moçambique , mas as
necessidades são tantas que as mulheres se
vêem obrigadas a consultar feiticeiros para
lhes pedirem para matar os maridos e assim
puderem ficar com a respectiva pensão.

Início da construção da escola (em cimento)
Motivação demonstrada pelos jovens em
aprender a palavra de Deus e também as
matérias escolares
O projecto de papel reciclado está a crescer
muito rápido para a África do Sul
ANtombi ganhou uma televisão de uma loja da
África do Sul e assim poderemos ver alguns
vídeos
Louvamos a Deus pelos jovens que
demonstram interesse em vir no próximo ano.

Saúde das crianças, que Deus acabe com a
tosse e a sarna
Que as crianças e jovens abram os seus
corações para as coisas de Deus e cresçam
espiritualmente
Pelos jovens que estudam noutros internatos,
que tenham a força de Deus para conseguirem
lutar no meio das dificuldades, que são muitas
Que Deus nos dê sabedoria para ensinar estas

crianças e jovens em todas as áreas. Que
Deus dê sabedoria e força para o casal Simão
e Ntombi liderarem os projectos que vão iniciar
Com saudade -

De uma igreja de Durban (África do Sul) chega
todos os anos uma grande equipa, para
construir duas casas para viúvas ou para
pessoas necessitadas. Este ano não foi
excepção.
Pensámos que desta vez poderíamos, em vez
de casa, construir vedações para as hortas. As
pessoas lutam diariamente por manter as suas
hortas intactas, já que os animais vêm
consecutivamente destruía-las. Com uma boa
protecção poderiam cultivar produtos
alimentares de que tanto carecem.Apesar de a
ideia parecer-nos brilhante a sua execução
tornou-se difícil. Pedimos aos locais que
construíssem a vedação para ser colocada
logo que a equipa de Durban chegasse, mas
muito recusaram querendo ser pagos pelo
trabalho que realizassem.
Sigo em frente lembrando-me das palavras do
apostolo Paulo em Romanos 5:8 “Mas Deus
mostrou-nos até que ponto nos ama, pois
quando ainda éramos pecadores, Cristo
morreu por nós.”
A equipa chegou e fez um trabalho
maravilhoso, uns evangelizaram, outros
ministraram aos mais pequenos e outros claro,
fizeram o trabalho pesado.
A obra continua e a bênção do nosso Deus
também. Ele até nos abriu as portas para a
construção da nova escola em Momoli, que há
tanto tempo ansiávamos e que nos vinha a ser
impedida por parte das autoridades locais…a
Ele toda a glória.
Não nos esquecemos de orar por vós.
Com amor em Jesus.

Antes de nascer nos nossos corações, o
desejo de enviar um contentor para
Moçambique, nasceu no coração de Deus! É
maravilhoso ver como Deus usa os Seus filhos
para a Sua glória e para o crescimento do Seu
povo.
Louvamos a Deus por cada objecto e dinheiro
que já conseguimos angariar, pela
sensibilidade que tem dado ao Seu povo para
contribuir, por abrir “portas” que estavam
completamente cerradas, por derrubar
barreiras intransponíveis e ainda só
começámos a vislumbrar um pouco da Glória
do Deus Eterno, mais está para vir!Amém!!
Na verdade, não cabe em palavras aquilo que
Deus tem feito nesta “maratona” de organizar
este contentor. No entanto, ainda faltam
algumas coisas de suma importância, tais
como: material agrícola (enxadas, carros de
mão, atrelados, ancinhos, baldes, sementes
devidamente identificadas, etc.); material de
higiene, nomeadamente, bacias e alguidares;
material de carpintaria; máquina de costura a
pedal; leitor de CD e cassete; vídeo, televisão
e leitor de DVD. Além disso, ainda falta algum
dinheiro para que o contentor seja enviado.
Muitos perguntam porquê Moçambique, visto
que há tanta necessidade em Portugal! Como
povo português temos a responsabilidade de
ajudar o povo Moçambicano que outrora fez
parte do chamado Império Português, mas
maior é a nossa responsabilidade enquanto

povo de Deus em semear e contribuir para o
crescimento espiritual deste povo, que fala a
mesma língua. O continente africano foi
escravizado, e ainda o é, durante séculos e
depois de ter adquirido a independência ficou
um pouco à deriva. O objectivo dos
missionários em Catuane e Mamoli não é
apenas suprir as necessidades daquele povo,
mas dotá-los de ferramentas de trabalho para
os tornar autónomos. Instruindo as crianças
nos caminhos de Deus, aquela nação vai ser
transformada para a Glória de Deus!
Queremos agradecer a cada irmão e irmã que
tem contribuído e tem sustentado em oração.
Continuem orando e confiando que o Deus
Eterno tem TODO O PODER para fazer muito
mais do que aquilo que pedimos ou pensamos.
Toda a Glória seja dada ao Rei dos reis!

Assuntos de oração e Louvor

Intercessão

Breves da Ntombi

Amélia

Liliana, Mafalda e Maria João.

Foi nos dias 5 a 9 de Setembro 2005 que
decorreu mais um “Retiro de Obreiros”, no
Centro Bíblico de Esmoriz.
Esta tem sido uma ferramenta que o
Departamento Missionário tem procurado
usar, para proporcionar aos Irmãos, na Obra,
um tempo de parti lha e comunhão,
aprendizagem e descanso, enfim… um
“recarregar de baterias”.
Como eu vi o Retiro? Foi um bom tempo, em
que ouvimos do nosso Ir. Graham Poland (filho
do querido Ir. Alfred Poland), que com sua
esposa estiveram ministrando a Palavra de
uma forma bem simples, abordando o tema de
Doutrinas Básicas do Cristianismo.
Como senti? De certa forma alguma tristeza
por constatar que ano após ano, o Retiro não
tem ganho a adesão, e até tem perdido a
adesão de alguns para os quais é mais
direccionado: “Os Obreiros em tempo
integral”.
Gostaria de ter visto e conversado com muitos
outros irmãos queridos que estão na “Obra do
Mestre”. Não tivemos também a visita de
irmãos do Centro e Norte, nem dos que são
parte dos respectivos Departamentos
Missionários, que assim poderiam procurar
dar uma palavra de animo e estímulo aos que
ali estiveram.
Mas … pela primeira vez tivemos a
oportunidade de (eu e a Olga), estar todo o
tempo, não aparecendo apenas de visita,
como podíamos fazer quando era no IBP
(Tojal).
Estamos muito gratos ao nosso Senhor pelas
bênçãos que pudemos receber.
José e Olga Água.
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Por Eduardo Costa

... Mas a hora vem e agora é em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
Espírito e em verdade; porque o Pai
procura a tais que assim o adorem. Deus
espírito e importa que os que o adoram o
adorem em Espírito e em verdade. João 4

mas
que ninguém cumpriu.

Que diferença há entre os louvores e a
adoração dos que estiveram velha lei , e a
Igreja de Deus, que é composta por
homens e mulheres nascidos de novo, em
quem habita pessoalmente o Espírito
Santo, e em quem o Senhor os manda
louvar e adorar em Espírito e em verdade?
E em qualquer tempo e lugar?

gritaria

gritaria

A
dorar é amar com toda a força da
alma e do Espí r i to , numa
reverência e respeito, profundos.

Louvar é engrandecer e exaltar a Deus. No
evangelho de Mat. 21.6 diz o Senhor que
pela boca doa meninos e das criancinhas
de peito tiraste o perfeito louvor.
No Antigo Testamento havia regras e
preceitos, segundo a lei dada a Moisés
para cultuar a Deus.
Todas essas regras e preceitos eram
praticados corporalmente, e em sítios
determinados tal como o ajuntar pedras
fazendo um altar para nele sacrificarem
animais, como no tabernáculo no deserto
com todos os rituais que estão descritos na
Palavra de Deus, e como mais tarde no
Templo em Jerusalém. Também havia
cantores, e instrumentistas, com
instrumentos de toda a espécie daquele
tempo. Era um louvar a Deus duma
maneira simb6lica,mais física do que
espiritual. Era segundo a letra da lei ; ditada
por Deus, portanto uma lei santa e boa

Is. 1.2 diz: Já estou
farto dos vossos holocaustos e dos vossos
sacrifícios! …as vossas solenidades
aborrecem a minha alma; já me são
pesadas: já estou cansado de as sofrer. ver
14”.

Segundo a velha lei, só o sacerdote, e uma
vez em cada ano, podia penetrar no lugar
Santíssimo, para além do véu, e não sem
sangue dos bodes e dos cordeiros. O outro

povo ficava de
fora esperando;
apenas a ouvir o
t i l i n t a r d a s
campainhas que
o s a c e r d o t e
usava nas franjas
do seu vestido.
T u d o i s t o
segundo a velha

lei. Mas agora o véu do templo se rasgou
de cima para baixo quando o Senhor Jesus
lá na cruz dava a Sua vida por nós,
querendo dizer ao Seu povo que daí em
diante todos os que nEle cressem e o
aceitassem como seu Senhor e Salvador
teriam o céu aberto , não só para fazerem
as suas petições mas também para o
louvarem com toda a força da alma e do
espírito pois agora o Céu , isto o Senhor e o
verdadeiro crente eram um, podendo
louvar constantemente não através de
coisas palpáveis mas em espírito e em
verdade.

Em Josué cap. 6,5 diz: E será que tocando
longamente a buzina de carneiro, ouvindo
vós o sonido da buzina, todo o povo gritará,
com grande gritaria, e o muro da cidade
cairá abaixo, e o povo subira nele, cada
qual em frente, de si. Muitos crentes vão
buscar estas passagens para justificar ,
que é do agrado de Deus, louvarem o
Senhor em altas vozes, muitas vezes com
uma enorme.

O Apostolo Paulo em Efésios 4.31 refere:
Não entristeçais o Espírito Santo , no qual
estais selados para o dia da redenção e
toda a amargura, e ira, e cólera, e e
blasfémias, e toda a malícia , seja tirado
dentre vós. E ainda Efésios 5.19
diz”falando entre vós em salmos e hinos e
cânt icos esp i r i tua is can tando e
salmodiando no vosso coração. Este sim, é
o espírito de louvor que deve existir entre
os cristãos.

eu
pessoalmente, vejo que há uns mais
próprios de que outros para louvar a Deus.
Mas aceito que todos podem ser usados,
mas com reverência, e respeito,
primeiramente para com o Senhor e depois
também pelos nossos irmãos, que ao não
podem suportar barulhos.

Voltando á lei de Moisés, Gal. 3, 10 diz que
todos aqueles que são das obras da lei
estão debaixo da maldição; porque está
escrito maldito todo aquele que não
permanecer em todas as coisas que estão
escritas no livro da lei, para as fazer.

É evidente que pela lei ninguém será
justificado diante de Deus, porque o justo
viverá pela fé em Jesus Cristo (Cristo nos
resgatou da maldição da lei fazendo-se
maldição por nós)

Gal.3. 21: Logo a lei é contra as promessas
de Deus? De nenhuma sorte. Porque se
fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a
justiça, na verdade, teria sido pela lei, Ver.
25 Mas depois que a fé veio já não estamos
debaixo de aio, ou seja debaixo da lei.
Então agora somos um povo sem lei? Sem
a lei que foi dada a Moisés sim. Mas agora
temos os, mandamentos do Senhor Jesus
Cristo

No livro de Jeremias 31,33-34 Diz o
seguinte: Mas este é concerto que farei
com a casa de Israel, depois daqueles
dias, diz o Senhor: Porei a minha lei no seu
interior, e a escreverei no seu coração; e eu
serei o seu Deus e eles serão meu povo. E
não ensinará mais a seu próximo nem
alguém a seu irmão dizendo “conhecei ao
Senhor”: Porque todos me conhecerão,
desde o mais pequeno, ao maior, diz o
Senhor; porque lhes perdoarei a sua
maldade, e nunca mais me lembrarei dos
seus pecados.

I João 5.3 Diz: Porque
esta é a caridade de
Deus; que guardemos
os seus mandamentos.
E o s s e u s
mandamentos não são
pesados, porque todo o
que é nascido de Deus

vence o mundo .E esta é a vitoria que
vence o mundo; a nossa fé. E o apostolo
Paulo é bem claro aos Gálatas cap. 5 .16,
(digo porem andai em espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o espírito e o
espírito contra a carne e estes opõem-se
um ao outro, para que não façais o que
quereis. Mas se sois guiados pelo espírito
não estais debaixo da lei. No ver 23 depois
de falar das obras do Espírito Santo em nós
diz: contra estas coisas não há lei…
Mateus 5.21 e ss.

Não devemos misturar rituais da velha
lei, com os verdadeiros mandamentos
do Senhor Jesus.

Quanto a instrumentos musicais,

Os mandamentos do novo Pacto que
Deus fez com o Homem.

louvor e
adoração
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Uma pobre senhora, entrou num
armazém, aproximou do proprietário
conhecido pelo seu jeito grosseiro, e
pediu fiado alguns mantimentos. Ela
explicou que o seu marido estava muito
doente e não podia trabalhar e que tinha
sete filhos para alimentar. O dono do
armazém zombou dela e pediu que se
retirasse do seu estabelecimento.

Pensando na necessidade da sua família
ela implorou: "Por favor senhor, eu
pagarei assim que tiver dinheiro...".
Ele respondeu que ela não tinha crédito
na sua loja.

Em pé no balcão ao lado, um freguês
que assistia a conversa entre os dois
aproximou-se do dono do armazém e
pediu que ele desse o que aquela mulher
necessitava para a sua família, por sua
conta.

O comerciante falou meio relutante para
a mulher: "Você tem uma lista de
mantimentos?"

"Sim", respondeu ela.

"Muito bem, coloque a sua lista na
balança e o quanto ela pesar, eu lhe darei
em mantimentos"!

A pobre mulher hesitou por uns instantes
mas retirou da bolsa um pedaço de
papel, escreveu alguma coisa e o
depositou suavemente na balança.

Os três ficaram admirados quando o
prato da balança com o papel desceu e
permaneceu em baixo.

Completamente pasmado com o
marcador da balança, o comerciante
virou-se lentamente para o seu freguês e
comentou contrariado: "Eu não posso
acreditar!".

O freguês sorriu e o homem começou a
colocar os mantimentos no outro prato da
balança. Como a escala da balança não
se equilibrava, ele continuou colocando
mais e mais mantimentos.

O comerciante ficou parado ali por uns
instantes olhando para a balança,
tentando entender o que havia
acontecido.

Finalmente, pegou no pedaço de papel
da balança e ficou espantado, pois não
era uma lista de compras mas uma
oração que dizia: "Meu Senhor, o Senhor
conhece as minhas necessidades e eu
deixo isto em Tuas mãos."

O homem deu as mercadorias a mulher
no mais completo silêncio, que
agradeceu e deixou o armazém. O
freguês pagou a conta e disse:
"Valeu cada centavo." Só Deus sabe o
quanto pesa uma oração.
Se Deus falou ao seu coração, recorde
que só crendo que Deus tem Poder e que
o Seu Poder é actuante é possível Ele
agir na sua vida.
Não existe impossível para Deus. Existe
muita dependência egoísta em nós que
anulamos a vontade de Deus em agir por
nós e em nós.

Jer. 15.16
O Dr Smiley Blanton era um psiquiatra
atarefado de Nova Iorque que mantinha
uma Bíblia na sua escrivaninha.
Surpreendido de a ver, um paciente
perguntou “Será que o Dr., um psiquiatra,
lê a Bíblia?”
“Eu não só a leio, como a estudo” disse o
Dr. Blanton, um crente devoto. Então
a c r e s c e n t o u “ S e a s p e s s o a s
absorvessem a sua mensagem, muitos
psiquiatras ficariam desempregados”
Para clarificar o seu ponto de vista, o Dr.
Blanton afirmou que se os clientes que
estão flagelados pelo sentimento de
culpa lessem a parábola do filho pródigo
e o perdão do pai (Lc. 15:11- 32),
poderiam encontrar a chave para a cura.
Podemos ler a Bíblia, mas será que
cremos realmente nela, estudamo-la e
pomos os seus ensinos em prática?

. O profeta Jeremias,
apesar das dificuldades e sofrimentos,
encontrou alegria nas palavras de Deus
(Jr 15: 16). E o salmista amou os
mandamentos de Deus (Sl 119:48) “

” (vv.47-
48). Como medicina, a Palavra de Deus
deve ser apropriada por nós. Estás a
interiorizar a sua verdade? VCG

Achando-se as Tuas palavras, logo as
comi, e a Tua palavra foi para mim o gozo
e alegria do meu coração

E
alegrar-me-ei em Teus mandamentos ...
e meditarei nos Teus estatutos

A
verdade da salvação é a medicina
potente de Deus para nos libertar da
doença do pecado

A Grandeza do
Poder de Deus

A MEDICINA
NA BÍBLIA

c
a
r
ta

d
o

le
it
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r

Ao Grupo de Irmãos que organizam cultos de baptismo.

… Irmãos, talvez estranheis estas palavras que vos dirijo.
Rogo-vos, que não as entendais como uma tentativa de me
sobrepôr à vossa autoridade perante a Igreja do Senhor,
mas como um desabafo e desejo de que a Obra progrida, de
acordo com as orientações que DELE temos recebido.
Tenho sentido que as nossas reuniões de baptismos têm
vindo a observar uma crescente falta de reverência, por
parte dos filhos de Deus que ali se congregam. Várias …
Passo a explanar:
As irmãs deixaram o mandamento de colocar o seu véu,

embora a Igreja ali esteja reunida… Por outro lado, vários
irmãos (e não só jovens), têm vindo a habituar-se a colocar
um boné durante a reunião, não sendo, muitas vezes, para
se abrigar do sol;
Muitos crentes insistem em conversar durante as reuniões
e cerimónia de baptismos, desprezando as chamadas de

atenção de outros, que desejam estar concentrados na
Palavra. Alguns, chegam mesmo a ficar na esplanada do
café, enquanto se prega a Palavra de Deus!
Há irmãos que insistem em fazer as suas compras na

livraria durante as reuniões
Alguns jovens têm perdido a compostura, permanecendo
(durante as reuniões e nos intervalos) em atitudes de
“namoro” que em nada honram o Senhor!
Irmãos, …muitos …estão a “abandalhar” aquilo que é
sagrado: as coisas do Senhor e o testemunho que damos
em Seu nome.
Sou jovem, mas não me revejo em nenhuma destas
atitudes que parte da Igreja tem vindo a tomar. .. sinto que é
necessário combater este espírito. Sandra.
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José Manuel Nunes Rodrigues (Setúbal)

“Um facto é que muitos gostariam de unir
igreja e o palco; barulho e oração, danças e
ordenanças. Se nos achamos incapazes
de travar essa enxurrada, podemos, pelo
menos, prevenir os homens.
Quando a antiga fé desaparece e o
entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não
é surpresa que as pessoas busquem
outras coisas que lhes tragam satisfação.
Na falta de pão, alimentam-se com cinzas;
rejeitando o caminho do Senhor, seguindo
avidamente pelo caminho da tolice.
Charles Spurgeon

E em nenhum
outro há salvação, porque também

debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos
ser salvos

Nós
pregamos a Cristo crucificado, que é
escândalo para os judeus e loucura para os
gregos pedra de tropeço

rocha de escândalo

Eu plantei.Apoio
regou; mas Deus deu o crescimento. Pelo
que, nem o que planta é alguma coisa, nem
o que rega, mas Deus, que dá o
crescimento

Saiba pois com
certeza toda a casa de Israel que esse
Jesus, a quem vós crucificastes Deus o fez
Senhor e Cristo.

A verdade é irrelevante; o que realmente
importa é se estamos ou não sendo
entretidos. Atribui-se pouco valor ao
conteúdo; o estilo é tudo. Nas palavras de
Marshall McLuhan, o veículo é a
mensagem. (Mas o veículo pode ir vazio!).
Infelizmente hoje, essa forma de pensar
norteia tanto a igreja quanto o mundo.
Muitas igrejas, mesmo as mais ortodoxas,
depois da metade do século vinte, têm
vindo a copiar e a adaptar inovações
oriundas de igrejas estrangeiras, os
chamados ' ”, que em
nada contribuem para dignificar a maneira
de cultuar a Deus.

Nos últimos vinte e cinco anos tem-se
assistido em Portugal ao bater de palmas
“por tudo e por nada” nos cultos, ao
balançar dos corpos dos jovens em ritmo
de dança lenta, por vezes mais
espalhafatosa, dando saltos e piruetas.
Em 1955, A W Tozer dizia que a igreja
durante séculos tinha-se mantido firme
contra toda a forma de distracções
mundanas, e, por manter esta sua posição,
sofreu abusos por parte dos filhos deste
mundo, o que não deixa de ser uma
verdade. Ela cansou-se de ser abusada e
desistiu de lutar (o sal passou a ser
insípido); até me faz lembrar aquele ditado:
“se não podes vencer o deus deste mundo,
une forças com ele”.

O entretenimento religioso está hoje muito
em voga e em muito lugar, pondo em
segundo plano as sérias coisas de Deus, o
que não deixa de ser lamentável.
Tozer não estaria contra os jogos e estilo
de música, ou mesmo a projecção de
filmes. Ele estava era espantado com a
nova orientação que estava a ser dada à
igreja. Chamou a atenção para a mudança
operada, f icando a observar os
evangélicos a usar o entretenimento como
modo de crescimento da igreja, o que

continua a ser defendido e usado em
muitas igrejas. Isto é semelhante à
subversão das necessidades e finalidade
d a i g r e j a . C o m e s t e s d e s v i o s
irresponsáveis, de divertimentos carnais
na igreja destroem o amor dos verdadeiros
crentes, que lutam pela pureza da
pregação da Palavra de Deus.
Tozer e Spurgeon, que nos alertou
estavam notando a tendência que veio a
dar, e está dando, frutos na nossa geração.
Os temores de Spurgeon, a quem
chamaram “alarmista”, tornaram-se
realidade atraente no tempo de Tozer, e
actualmente são urna obsessão.As formas
de entretenimento que estão em voga nas
igrejas actualmente, são completamente
seculares e sem nenhum relacionamento
ou aspecto cristão.
Hoje existem igrejas ditas evangélicas, no
Estados Unidos, adoptando sistemas de
efeito especiais tipo Hollywood, que
custam uma fortuna.
Numa, o pastor terminou o culto, sendo
elevado ao alto, como se subisse ao “céu”,
por meio de fios invisíveis, enquanto o coro
e a orquestra tocavam, tudo isto no meio de
nuvens e luzes. É esta a mensagem de
Jesus (Mat. 28:19-20)!!!
Muitas destas igrejas sentem-se satisfeitas
realizadas por alcançarem um crescimento
de assistência aos cultos, mas não é
destas luzes que o mundo em decadência
necessita. O que ele precisa é da luz a que
Jesus faz referência em Mateus 5:12.

Nos tempos que correm, os evangélicos
em toda a parte, estão procurando a todo o
custo métodos bíblicos, e aplicação de
técnicas, na tentativa de atraírem as
multidões.
Para alguns responsáveis isso não parece
importante o que interessa é produzir
resultados enchendo a igreja. O veículo é a
mensagem, mas o veículo pode ir
vazio. E o que encontramos de errado
nisso?

A Igreja não pode tornar o seu ministério
numa mercadoria, como alternativa aos
divertimentos do mundo 1 Tes.3:2-6. Se o
mundo vê a igreja como um centro de
distracção, esta está anunciando uma
mensagem errada. Se os crentes a
encaram como um centro de diversões,
esta Igreja morre.
A verdadeira igreja, fundada por Jesus
Cristo, é eterna, e os portões do inferno
não prevalecerão contra ela.

(Act.4: 12).
O evangelho não tem por objectivo ser
atraente. Lemos em 1 Cor. 1:23:

”. E também: “
(Rom.9:33) e (1' Pedro
2:8).

O crescimento da igreja é bom e deve
verificar-se, mas não de qualquer forma, e
muito menos como estão crescendo
algumas.
Em 1 1Cor.3:6- Paulo diz: '

”.
No dia de Pentecostes, Pedro na sua
pregação, falou frontalmente e duramente
àquela multidão.Act.2:36

E o povo reconheceu que
estava em pecado e arrependeu-se, não
com discursos doces e efeitos especiais,
mas com convite ao arrependimento; e
naquele dia, por vontade de Deus
agregaram-se à igreja quase três mil
almas.Act.2:41.

Infelizmente, grande parte dos crentes,
hoje parecem estar pouco atentos a este
problema, e continuam satisfeitos com um
cristianismo que está na moda, porque é
muito espectacular, e pouco a pouco vai
deixando entrar modernismo e paganismo.
Foi assim também nos primeiros tempos.

ventos de mudança

Tempos de mudança
ou fim dos tempos ?
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O cérebro constitui, junto com
a medula espinhal, o sistema
nervoso central, e contém
a p r o x i m a d a m e n t e d e z
bilhões de neurônios. O lado
e s q u e r d o d o c é r e b r o
i n v e s t i g a , s e l e c c i o n a ,
r a c i o c i n a , a n a l i s a e
t r a n s f o r m a n o s s o s
pensamentos em linguagem,
tudo com base na lógica.
O lado direito centraliza as
emoções, a intuição e criação.
Poderíamos dizer que o
hemisfério esquerdo é activo
masculino; enquanto o direito
é passivo, feminino; o
esquerdo pensa; o direito
sente. Embora os estudos revelem que
os hemisférios esquerdo e direito
possuem funções particulares, não há
consenso quanto à exacta definição
desses limites, porque o cérebro
continua sendo um mistério a ser
desvendado. Os doutrinadores da
Nova Era deram um carácter místico à
função do hemisfério direito; afirmam
que nele está a chave para a
consciência cósmica.

Calando-se o pensamento, criam-se
condições para uma interacção com a
energia do Universo. Assim, o homem
precisa reaprender a pensamento,
garantem. A mente crítica, ou seja, o
hemisfério esquerdo, que distingue e
confronta, deveria ser periodicamente
d e s l i g a d a p a r a p r o p i c i a r o
desenvolvimento da mente intuitiva,
não analítica, mais receptiva à
concepção de novas ideias e crenças.
Para estabelecer essa conexão, o
MNE (Movimento Nova Era) apresenta
uma série de técnicas de relaxamento
originárias do ocultismo e religiões
orientais.
Essas técnicas conduzem ao estado
Alfa , em que o pensamento
contemplativo é conduzido apenas
pela orientação do mestre. Nessa
viagem fantasiosa, o iniciante torna-se
um verme receptivo sem condições de
defender-se das heresias, além de
ficar à mercê dos espíritos superiores.
O adepto entra em transe, em alfa, e
abre sua mente para a entrada de
espíritos demoníacos.

Os gurus do Movimento sabem que a
Nova Ordem Mundial inicia-se na
mente do homem, e que somente
alterando seu modo racional de pensar
será possível livrá-lo de suas crenças
tradicionais. Um guru do MNE disse: O
homem deve transformar-se pela
mudança de sua consciência para se
encontrar com sua natureza divina. E
para isso deverá usar várias técnicas
orientais e ocultistas e aplicá-las à
mente, corpo e espírito, como forma de
conhecerem o eu superior.
Todavia, Deus fez o homem com uma
mente racional, para tomar decisões,
para distinguir, investigar, analisar.

O estado alfa é o canal por onde os
demónios despejam suas teorias. E o
estado da inércia, do entorpecimento.
Por essa razão o MNE ensina o uso de
drogas que conduzem ao transe; daí a
recomendação da ; daí as

da , os ,
as e outras formas e meios de
entrar no clima de relaxamento total.
Todavia, Deus recomenda o estado de
vigília: Sede sóbrios, vigiai, o vosso
adversário, o diabo, anda em derredor,
rugindo como leão, buscando a quem
possa tragar (1 Pe 5.8). A Bíblia
recomenda que devemos meditar nos
preceitos, nas maravilhas, nos
decretos, nas palavras de Deus (SI
119). A Bíblia diz que lâmpada para os
meus pés é a tua palavra, e luz para o
meu caminho (SI 119.105). A Bíblia
recomenda a

e entendimento para
que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita
vontade de Deus (Rm 12.2).
Deus adverte: Tende cuidado
para que ninguém vos faça
presa sua, por meio de
filosofias e vãs subtilezas,
segundo a tradição dos
h o m e n s , s e g u n d o o s
rudimentos do mundo, e não
segundo Cristo (1 Colossenses
2.8).

Nossa mente não deve ser
corrompida e escravizada pelo
d iabo , mas deverá ser
guardada em Cristo Jesus

(Filipenses 4.7), porque Ele escreveu
suas leis em nossa mente e em nosso
coração (Hebreus 8.10). Se somos
morada do Espírito, não precisamos
conhecer nenhum Mestre Ascendido;
se Cristo vive em nós, não precisamos
entrar em transe para receber
mensagens de mestres do além; se
temos a Palavra, não precisamos
alterar nossa mente para ouvir os
mantras da Nova Era.
Temos o Senhor Jesus que é a
Verdade, que nos salva.

Os exercícios para despertar a
consciência cósmica têm sido
ensinados nos hospitais, empresas e
universidades. Nem sempre os reais
o b j e c t i v o s d o s t r a n s e s s ã o
esclarecidos aos neófitos. O diabo
deseja que homens, mulheres e
crianças sejam canalizadores (leia-se
médiuns) através dos quais os
demónios possam actuar livremente.
Em todo o mundo, há escolas
destinadas ao ensino da mediunidade
ou da canalização, promovido pelo
espiritismo ou pela Nova Era.

Que nossos filhos sejam advertidos
para não aceitarem qualquer tipo de
meditação esotérica nas escolas e
universidades. Enquanto a igreja
actuar na Terra, as actividades do
diabo ficarão restritas (2 Ts 2.6), e
ainda que nós mesmos ou um anjo do
céu vos anuncie outro evangelho além
do que já vos anunciamos, seja
amaldiçoado (GI 1.8).

Ioga
músicas New Age incensos

pinturas

renovação da nossa

mente

Por J. Campinas (Almada) - palavradaverdade.com

Transformando a mente
UMA VIAGEM AO MOVIMENTO "NOVA ERA"
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"Conhecido pela autoria de uma das mais
lidas traduções da Bíblia em português,
João teve uma vida movimentada e morreu
sem terminar a tarefa que abraçou ainda
muito jovem."

E
ntre a grande maior ia dos
evangélicos o nome de João
F e r r e i r a d e A l m e i d a e s t á

int imamente l igado às Escrituras
Sagradas. Afinal, é ele o autor (ainda que
não o único) da tradução da Bíblia mais
usada.

O que se conhece da vida de Almeida está
registado na "Dedicatória" de um de seus
livros e nas actas dos presbitérios de
Igrejas Reformadas (Presbiterianas) do
Sudeste da Ásia.

De acordo com esses registros, em 1642,
aos 14 anos, João Ferreira deAlmeida teria
deixado Portugal para viver em Málaca
( M a l á s i a ) . E l e i n g r e s s o u n o
protestantismo, vindo do catolicismo, e
transferia-se com o objectivo de trabalhar
na Igreja Reformada Holandesa local.

Dois anos depois, começou a traduzir para
o português, por iniciativa própria, parte
dos Evangelhos e das Cartas do Novo
Testamento em espanhol. Além da Versão
Espanhola, Almeida usou como fontes
nessa tradução as Versões Latina (de
Beza), Francesa e Italiana - todas elas
traduzidas do grego e do hebraico.
Terminada em 1645, essa tradução de
Almeida não foi publicada. Mas o tradutor
fez cópias à mão do trabalho, as quais
foram mandadas para as congregações de
Málaca, Batávia e Ceilão (hoje Sri Lanka).

O tradutor permaneceu em Málaca até
1651, quando se transferiu para o
Presbitério da Batávia, na cidade de
Djacarta. Lá, foi aceito mais uma vez como
capelão, começou a estudar teologia e,
durante os três anos seguintes, trabalhou
na revisão da tradução das partes do Novo
Testamento feita anteriormente.

Depois de passar por um exame
preparatório e de ter sido aceito como
candidato ao pastorado, Almeida
acumulou novas tarefas: dava aulas de
português a pastores, traduzia livros e
ensinava catecismo a professores de
escolas primárias.

Em 1656, ordenado pastor, foi indicado
para o Presbitério do Ceilão, para onde
seguiu com um colega, chamado
Baldaeus.

A passagem de Almeida por Tuticorin (Sul
da Índia), onde foi pastor por cerca de um
ano, parece não ter sido das mais
tranquilas. Tribos da região negaram-se a
ser baptizadas ou ter seus casamentos
abençoados por ele. De acordo com seu
amigo Baldaeus, o facto aconteceu porque
a Inquisição havia ordenado que um retrato
de Almeida fosse queimado numa praça
pública em Goa.

Foi também durante a estada no Ceilão
que, provavelmente, o tradutor conheceu
sua mulher e casou-se. Vinda do
catolicismo romano para o protestantismo,
como ele, chamava-se Lucretia Valcoa de
Lemmes.

Numa viagem através do Ceilão,Almeida e
Dona Lucretia foram atacados por um
elefante e escaparam por pouco da morte.

A partir de 1663 (dos 35 anos de idade),
Almeida trabalhou na congregação de fala
portuguesa da Batávia, onde ficou até o
final da vida.

Ao mesmo tempo, retomou o trabalho de
tradução da Bíblia, iniciado na juventude.
Foi somente então que passou a dominar a
língua holandesa e a estudar grego e
hebraico. Em 1676, Almeida comunicou ao
presbitério que o Novo Testamento estava
pronto. Aí começou a batalha do tradutor
para ver o texto publicado - ele sabia que o
presbitério não recomendaria a impressão
do trabalho sem que fosse aprovado por
revisores indicados pelo própr io
presbitério.

Escolhidos os revisores, o trabalho
começou e foi sendo desenvolvido
vagarosamente. Quatro anos depois,

irritado com a demora, Almeida resolveu
não esperar mais - mandou o manuscrito
para a Holanda por conta própria, para ser
impresso lá.

Mas o presbitério conseguiu parar o
processo, e a impressão foi interrompida.
Passados alguns meses, depois de
algumas discussões e brigas, quando o
tradutor parecia estar quase desistindo de
apressar a publicação de seu texto, cartas
vindas da Holanda trouxeram a notícia de
que o manuscrito havia sido revisado e
estava sendo impresso naquele país.

Em 1681, a primeira edição do Novo
Testamento de Almeida finalmente saiu da
gráfica.

Um ano depois, ela chegou à Batávia, mas
apresentava erros de tradução e revisão. O
facto foi comunicado às autoridades da
Holanda e todos os exemplares foram
destruídos, por ordem da Companhia das
Índias Orientais.

Enquanto progredia a revisão do Novo
Testamento, Almeida começou a trabalhar
com o Antigo Testamento. Em 1683, ele
completou a tradução do Pentateuco (os
cinco primeiros l ivros do Ant igo
Testamento). Iniciou-se, então, a revisão
desse texto, e a situação que havia
acontecido na época da revisão do Novo
Testamento, com muita demora e
discussão, acabou se repetindo. Já com a
saúde prejudicada - pelo menos desde
1670, segundo os registros --,Almeida teve
sua carga de trabalho na congregação
diminuída e pôde dedicar mais tempo à
tradução. Mesmo assim, não conseguiu
acabar a obra à qual havia dedicado a vida
inteira. Em 1691, no mês de Outubro,
Almeida morreu.

Nessa ocasião, ele havia chegado até
Ezequiel 48.21.

A tradução do Antigo Testamento foi
completada em 1694 por Jacobus op den
Akker, pastor holandês. Depois de passar
por muitas mudanças, ela foi impressa na
Batávia, em dois volumes: o primeiro em
1748 e o segundo, em 1753.

ABíblia no Brasil, n.º 160, 1992.

Tradutor aos 16 anos

Perseguido pela Inquisição, ameaçado
por um elefante

Idéias e personalidade

Exemplares destruídos

Ezequiel 48.21

Fonte:

Heróis da Fé:
JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA
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III Encontro Nacional de Irmãos

Furacão Katrina destrói Nova Orleans
dias antes do "Southern Decadence"

Decorreu em 4 de Junho de 2005,
na Tocha, o III Encontro Nacional
de Irmãos. Os Irmãos António
Alves (Ig. M.Olhão) e Sérgio
M a r t i n e z ( A r g e n t i n a )
desenvolveram o tema «A Igreja
Local e as profecias», tendo sido
apresentado pelo Ir. António
Manuel (Ig. Rocha Nova).
Organizado pela Comunhão de
Igrejas de Irmãos em Portugal e
pela Corporação Evangélica de
Coimbra, este encontro foi
participado por mais de 500 irmãos
das várias Igrejas do Norte ao Sul
do País.
As crianças tiveram um programa
próprio dirigido por várias irmãs da
Comunhão CIIP Sul.

O grupo de louvor da área centro e o Coral de Coimbra, tiveram
também participação.

Apenas alguns dias antes do "Southern Decandence»", uma
celebração homossexual anual que atrai dezenas de milhares de
pessoas o de Nova Orleães, o furacão Katrina destruiu a cidade.

"Southern Decadence" tem um historial de encher a parte francesa
da cidade com homossexuais bêbados que acoplam em actos do
sexo nas ruas e nas barras públicas. O ano passado, um Pastor
local enviou um registo de vídeo dos actos do sexo que estão
foram executados na frente das polícias, ao mayor, ao conselho de
cidade, e aos meios de comunicação social. Porém, os oficiais da
cidade ignoraram simplesmente o registo de vídeo e continuaram
a dar boas-vindas e elogiar a celebração como sendo "um evento
emocionante". Entretanto,

sítio da Internet, oficial da referida celebração "Decadência do
Sul" (www.SouthernDecadence.com), indica que

em Nova Orleães no ano
passado, aumentando milhares cada ano, crescendo desde os
50.000 participantes em 1997. O

, mas devido ao dilúvio maciço e aos danos
laterais criados pelo furacão, o organizador Kathleen Blanco de
Louisiana requisitou todos para saírem da cidade.

Os três anteriores mayors de Nova Orleães, incluindo Sidney
Barthelomew, Marc H. Morial, e C. Raio Nagin, emitiram
proclamações oficiais dando boas-vindas a visitantes do
"Decadencia do sul".

Adicionalmente, o conselho de cidade de Nova Orleães fez outras
proclamações, reconhecendo a celebração homossexual anual.

"Embora a perda de vidas nos entristeça profundamente, este acto
de Deus destruiu uma cidade pecadora e doentia", disse o director de
Repent America, Michael Marcavage Desde o "Girls Gone Wild"
("raparigas tornam-se selvagens") até ao "Southern Decadence",
Nova

. Da
devastação pode agora emergir uma cidade recta", continuou.

Nova Orleães é conhecida também para seus milhares de partidas
do carnaval ("Mardis Gras"), em que homens bêbados percorrem as
ruas a trocarem jóias de plástico, que entregam a mulheres, que em
troca expõem os seus seios. Este evento anual acendeu a criação da
série video «Girls Gone Wild".

Devemos ajudar e orar por aqueles que foram atingidos por este
desastre, mas

," disse Marcavage. "Que este acto de Deus

", concluiu Marcavage.

«[Deus] envia chuva sobre os justos e os injustos» (Mateus 5:45).

Tradução livre para português do original in
http://www.repentamerica.com/pr_hurricanekatrina.html

o furacão Katrina pôs fim à
celebração anual do pecado [que já ia no seu 34.º ano].

O
o evento anual

teve a participação de 125.000

34.º Southern Decandence foi

agendado para quarta-feira, 31 de Agosto de 2005 a 5 de
Setembro de 2005

Orleães era uma cidade que tinha as suas portas
largamente abertas à celebração pública do pecado

devemos não esquecer que os cidadãos de Nova
Orleães toleraram e deram boas-vindas ao pecado na sua cidade
por muito tempo faça
com que nós pensemos sobre o que toleramos nos limites das
nossas cidades e que nos faça tremer diante do trono do Deus
Todo-Poderoso

Notícias
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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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actividades especiais

62.º Encontro Nacional de Anciãos. Organizado pela CIIP e
pela CEC, decorrerá no dia 8 de Outubro de 2005, no salão da
Igreja em Pampilhosa, sob a responsabilidade da CIIP-Norte,
com o tema: "Sede imitadores de Cristo". Entre as 10 e as 17h

Culto de acção de graças em Cacia.

Culto de acção de graças em Alumiara.

Encontro no CERP/Palhal

Decorrerá no dia 23 de
Outubro 2005, pelas 15:00 hr., culto de acção de graças da
Igreja em Cacia pela amortização das despesas de
construção da Casa de Oração.

A Igreja em
Alumiara organiza em 29 de Outubro de 2005, pelas 15:00 hr.,
pelos seus 47 anos de presença no local.

. Sábado, 12 de Novembro, um
magusto com testemunhos, desde as 10 às 17h. Contacta
234.851.738.

Baptimos em Perrães

Igreja em S. Jacinto

Em Perrães, no Rio Certima
decorreu um culto de
bap t i smos em 18 de
Setembro 2005, tendo
descido ás águas em
obediência ao mandamento
de Jesus 12 irmãos de
Mealhada, Cacia, Cedro-
Gaia, Belomonte-Porto,
Gafanha da Nazaré, Palhal,
S.J.Madeira, Santana-Leça
do Balio, e Oliveira do
Douro.

Querendo noticiar acerca do trabalho que se está a realizar
neste lugar, informamos os irmãos que em, Dezembro,
distribuímos por cada família de S. Jacinto um calendário
com uma mensagem para cada dia. Foram bem recebidos.
Este ano, esperamos repetir o mesmo serviço, se Deus
nos permitir.
Em Novembro temos por hábito distribuir literatura junto
dos vários cemitérios (S. Jacinto, Torreira e Murtosa), no
chamado dia dos finados.
Trimestralmente colocamos em cada casa o jornal “CEDO”
o qual julgamos pela sua simplicidade, ser proveitoso para
as famílias porque nele tem inserido testemunhos de
conversões, que poderão ajudar a facilitar, no futuro, o
contacto dos interessados com a Igreja.
No dia 13 deAgosto projectamos ao ar livre o filme “Jesus”,
com a colaboração do Ir. Paulo Shallone, com muitas
pessoas a assistir. No final foi distribuído um Evangelho.
O número de crentes que constituem a igreja local é cada
vez mais reduzido, porque devido á idade alguns tem dado
entrada no “Lar Vida Nova” e outros por mudança de
domicílio. Contudo esperamos no Senhor, que ainda no
nosso tempo, opere
neste lugar pelo Seu
Espírito em nós, e por
nós para a salvação
deste povo de maneira
que a casa de oração se
encha para a Glória do
Nosso Bom Deus.
R o g a m o s v o s s a s
orações por nós.

No dia 10 de Agosto de 2005 partiu para o Senhor o nosso
querido Irmão Bernardino José Costa, com 84 anos de
idade.
Durante muitos anos, enquanto S. Jacinto não tinha um
templo, todas as reuniões eram efectuadas na sua casa
que com muito amor dispôs para a difusão da Palavra.
Homem de fé e coragem, determinado, simples e humilde,
foi um exemplo para todos nós, por isso nos sentimos mais
pobres, contudo o céu mais rico.
O seu funeral realizado da casa de oração para o cemitério
local teve o acompanhamento de muitos irmãos, amigos e
visitantes. A estes foi ministrado a Palavra de Deus e
mesmo na sua morte este nosso amado irmão foi motivo
para glorificar o Senhor.

Nota

Abílio Eusébio.

notícias
JENO.

Conferência Ciência e Fé

A direcção da Juventude Evangélica do Norte,
constituída por Pedro e Rute Costa (da Ig. que se reúne em
Águas Santas) e Marco e Miriam Roque (da Ig. que se reúne
em Silvalde) foi reconduzida para o mandato 2006/2007, em
Assembleia-Geral, realizada no Centro Bíblico de Esmoriz em
17 de Setembro 2005 após um Encontro Juvenil participado
por cerca de 75 jovens.

. Decorreu no Auditório da Junta de
Freguesia de Silvalde (Espinho), no dia 5 de Outubro de 2005.
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"Observem as aves do céu...Vejam
como crescem os lírios do campo." (Mt

6:26, 28 - NVI)

O inverno já
acabou e a chuva já passou. As flores
estão crescendo e chegou o tempo em
que os pássaros estão cantando nas
árvores. A PRIMAVERA CHEGOU! As
árvores ficam verdes de folhas novas e
as videiras floresceram. Que cheiro
delicioso elas têm! (BV).

"Toda a carne é como a
erva, e toda a glória como a flor da erva".

Minha vida se acaba
rapidamente, veloz como o vento...
minha vida é breve como um sopro e eu
nunca mais voltarei a ser feliz

Que é a vossa vida? Sois,
apenas, como neblina que aparece por
instante e logo se dissipa".

a
ansiedade no coração do homem o
abate, mas a boa palavra o alegra".

O Pai
celestial as alimenta”

Deus veste assim a
erva do campo”

se Deus veste
assim a erva do campo, que hoje existe e
amanhã é lançada no forno, quanto mais
a vós outros, homens de pequena fé (v.
30).

vosso Pai
celeste sabe que necessitais de todas
elas"

nem Salomão, em toda a
sua glória, se vestiu como qualquer
deles

De Jesus a beleza se veja em mim
Seu amor e pureza revele assim

Oh, que todo o meu ser
Possa se converter

Na beleza de Cristo Jesus em mim

No mês de Setembro, no Brasil, abre-se
o lindo cenário da primavera!

É, sem dúvida, uma das melhores
épocas do ano, pois a formação do
encan tador tape te das f lo res ,
multicoloridas e perfumadas, e o surgir
das belas e cantantes aves dos céus
levam-nos a reflexões restauradoras e
animadoras para o feliz prosseguimento
da vida, inspirando-nos e motivando-nos
a novos propósitos e a perspectivas
positivas, pelas lições que nos dão.

Nada mais oportuno do que atentarmos
para as "lições das aves dos céus e das
flores".

A Bíblia refere-se aos pássaros e às
flores como útil ilustração da vida
humana e da própria humanidade.

Em Ct 2:11-l3 lemos: "

Em Is 40:6, referindo-se ao ser humano,
diz o profeta:

Pedro reporta-se a essa profecia em I Pd
1:24.

O Senhor Jesus, em Mt 6:25-34, nos
oferece as lições das aves do céu e das
flores.
Vejamos:

A longevidade dos pássaros e das flores
é curta. A vida é passageira. Em Jó 7:6-
7 lemos: "

" (BV).
Logo o vento forte começa a soprar e a
vida passa. É mister que consideremos,
seriamente, essa reflexão sobre os
pássaros e as flores. Muitas são as
passagens bíblicas que nos advertem
para essa realidade, que não foi o querer
de Deus, mas a consequência de nossa
pecaminosidade voluntária. Veja Tg
1:13-14: "

As aves do céu não semeiam, não
colhem nem ajuntam em celeiros, mas
Deus as sustenta. As flores não
trabalham nem fiam, mas Deus as veste
(Mt 6:28). Não está ai o Senhor a
estimular a ociosidade, mas a ensinar
que em tudo dEle devemos depender. O
Senhor adverte para que não andemos
"ansiosos" com as necessidades básicas
da vida, como o "comer", o "beber" e o
"vestir", mas que busquemos em
primeiro lugar o Seu Reino de Deus e a

Sua justiça (Mt 6:33). A "ansiedade"
anula a dependência do Senhor e abate
o ser humano. Diz Pv 12:25 que "

Na preciosa lição dos pássaros e das
flores O Senhor deixa clara a Sua
fidelidade. Veja as expressões: “

(v. 28), falando das
aves dos céus, e “

(v. 30), falando das
flores. No seu ensino O Senhor enfatiza
que valemos muito mais do que pássaros
e flores (v. 26). Mais: "

A falta de fé afecta negativamente a
nossa vida cristã, pois ignora a fidelidade
de Deus. O Senhor diz: “...

(v.32). Nele podemos confiar, pois
Ele sabe tudo e quer fazer o melhor para
nós! No v. 33 o Senhor afirmou que se
exercitarmos a nossa dependência
corretamente todas as coisas que
necessitamos nos serão acrescentadas.
Veja Jo 15:5.

O Senhor faz, no seu ensino, um
destaque especial à beleza dos lírios
quando diz: "

" (v.29). O que Deus mais deseja é
que manifestemos sempre a beleza da
Sua presença em nós! Uma vida em que
o Senhor é glorificado através de nosso
corpo é o Seu alvo. Somos o santuário do
Senhor. O Espírito Santo habita em nós.
Não nos pertencemos. Somos dEle, pois
nos comprou por preço. Glorifiquemos,
pois a Deus através do nosso corpo (I Co
6:19-20). Sejamos o "bom perfume de
Cristo" (II Co 2:13-14). Manifestemos,
como na primavera as aves do céu e as
flores o fazem, a beleza do Senhor!

!
(HC 756)

1.-Atransitoriedade da vida humana

2.-Adependência do Senhor

3. -Afidelidade de Deus

4.-Aformosura do Senhor em nós

Por Jayro Gonçalves

As lições
DAS AVES DO CÉU E DAS FLORES




