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Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem
feito maravilhas; a sua destra e o seu braço santo lhe
alcançaram a vitória. Batam palmas os rios; à uma
regozijem-se os montes.(Salmo 98:1,8)
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Ao ler uma revista antiga (de há 27 anos) do
nosso meio evangélico deparei com um artigo
assinado pelo Dr. J. Reis Pereira que com a
devida vénia transcrevo:
Eis, um plano sinistro e maquiavélico que,
posto em prática por um número razoável de
“crentes “ liquidaria qualquer igreja local.

1
. Qualquer pretexto serve: muito calor,

muito frio, uma chuvinha inesperada, ameaça
de um temporal, uma pequena gripe, uma
visita que chegou.

II . Chegar também
em cima da hora do início não faz mal. Deus é
paciente e perdoa o meu desleixo.
Não importa se perturba alguém ou o
pregador… Até porque ao chegar tarde dá nas
vistas e todos olham para ver quem chegou.

III -
É muito

sacrifício jantar e sair. E ficar sem jantar não é
coisa em que se pense...

IV
Correr pelo

salão, brincar com brinquedos que façam
barulho ou as chaves de casa, etc. Se alguém se
incomoda que não venha ao culto. As crianças
são mesmo assim!

V
. Em

dízimos, nem pensar. Temos de cuidar
primeiro da nossa vida pois o que temos foi
Deus que nos deu e não quer de volta!

VI
Os professores

não ensinam bem e o Pastor prega mesmo mal.
O que um visitante iria lá ouvir? E depois,

estou tão pouco entusiasmado com a Igreja;
que não convenceria ninguém, ainda mesmo
que fizesse o convite.

VII
pois eles dão

motivos para não estar com a igreja local
quando se efectuam os cultos.

VIII
ficando ocupado com

outras coisas, pois o sermão pode ser
demasiado directo.

IX
. Rejeitar qualquer convite para estar nos

cultos ou testemunhar.

X
do sermão, do pastor,

dos hinos cantados, do coro, das orações em
voz alta, etc. Na nossa Igreja está sempre tudo
mal e nada funciona bem, as outras são
melhores!

Trata-se verdadeiramente de um plano
diabólico, mas eficiente, se posto em prática
contra a Igreja.

Impõe-se a pergunta:

Como podes ser uma bênção para na tua Igreja
local?
Não hesites em responder já e não esqueças de
estar presente, antes da hora, na próxima
reunião da tua igreja local.
Não sejas um empecilho para o testemunho
local do evangelho mas uma bênção.

Faltar aos cultos o maior número de vezes

possível

Chegar sempre atrasado

Não comparecer às reuniões de

oração e só de vez em quando à Ceia.

Quando for ao Culto e se tiver crianças,

deixá-las fazer o que querem.

Não contribuir ou contribuir pouco para o

sustento dos obreiros ou da casa de oração

Nunca convidar ninguém para os cultos

para ouvira a Palavra de Deus.

Estar sempre ocupado com organizações,

bandas, grupos de louvor,

Quando for ao culto não prestar nenhuma

atenção ao sermão,

Não cooperar com quaisquer iniciativas da

Igreja

Falar sempre mal de tudo, quando estiver

com os outros crentes:

nunca

Não estarei eu a ser um instrumento nas mãos do

diabo para a consecução deste plano?

Não estarei eu militando para destruir a minha

Igreja local?

SAMUEL PEREIRA

2

VISITE NA INTERNET
www.refrigerio.net

www.irmaos.net | www.casadeoracao.info

www.ciip.net

www.igreja-alumiara.blogspot.com/

www.ielp.eu

www.ietorcatas.com

www.luz-net.com/aieas/

www.irmaos.net/ie-silvalde/

www.evangelicaolarias.org

www.irmaos.net/ie-sintra/

www.ccalbergaria.net

Versão digital desta revista. Inclui edições anteriores.

Portal de informações, estudos e recursos dos crentes
dasAssembleias de Irmãos em Portugal.

Sítio da Comunhão de Igrejas de Irmãos em Portugal

Sítio da Igreja Evangélica emAlumiara

Sítio da Igreja Evangélica de Leça da Palmeira

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Torcatas (Lisboa)

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Águas Santas
(Monte doArco).

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Silvalde.

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Olarias / Lisboa.

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Sintra.

Comunidade Cristã emAlbergaria

FICHA TÉCNICA

PLANO
para destruir uma Igreja Local
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Q
uando o Senhor Jesus operava o
milagre da vista a um cego,
perguntaram a este se já via
a l g u m a c o i s a , o c e g o

respondeu: “Vejo os homens, pois os vejo
como árvores que andam” ( Marcos
8:24).
Numa certa época de crise espiritual na
vida do povo de Israel, em que um filho
bastardo mata os seus irmãos legítimos,
com a ambição de ser declarado rei. Mas
um irmão menor, que escapou da morte,
contou uma parábola sobre as árvores, a
quem se deixou subornar. Disse-lhes que
as árvores queriam ungir um rei para si.
Pediram à oliveira, mas esta não aceitou;
pediram, depois, à figueira, mas esta
também rejeitou; pediram ainda à
videira, mas esta, do mesmo modo, não
quis. Por último convidaram o
espinheiro, que de bom grado aceitou ser
rei, exigindo, porém, que todas as
árvores confiassem nele, porque senão
sairia fogo que consumiria até os cedros
do Líbano (ver Juízes 9:8-15).

Alição é bem clara: a oliveira, a figueira e
a videira, produzem bons frutos e não
quiseram dominar sobre as outras
árvores, mas o espinheiro, que só produz
espinhos, esse sim, quis logo exercer o
seu poder dominador.
E foi mesmo de um espinheiro que
cortaram os espinhos, com que fizeram a

coroa que, com escárnio, colocaram na
santa cabeça do Senhor Jesus, quando
Ele foi à cruz por nós (ver dicionário de
Davis).
O g r a n d e e p o d e r o s o r e i
Nabucodonosor, contou um sonho ao
servo do Senhor, Daniel. O sonho, entre
outras coisas, dizia o seguinte: Eu vi uma
árvore no meio da terra, cuja altura era
grande, crescia e se fazia forte, de
maneira que a sua altura chegava ao céu.
Eis que um vigia, um santo, descia do
céu, clamando fortemente e dizendo:
Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos,
sacudi as suas folhas, espalhai os seus
frutos e afugentem-se os animais de
debaixo dela. Daniel, respondeu: A
árvore que viste és tu, o rei. Serás tirado
de entre os homens, e a tua morada será
com os animais do campo, e te farão
comer erva como os bois, e serás
molhado do orvalho do céu. No mesmo
livro de Daniel, lemos que é Deus que
muda os tempos e as horas, que remove
os reis e estabelece os reis (Dan.2:21).
A Bíblia diz ainda que, assim saberão
todas as árvores do campo que Eu, o
Senhor, abati a árvore alta e elevei a
árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz
reacender a árvore seca;

Aqueles que lutam contra Deus, os que
negam a Deus e os que não dão fruto
para Deus, são como árvores murchas,
infrutíferas, duas vezes moitas,
desarreigadas. Toda a árvore que não
produz fruto, será cortada e lançada no
fogo

Quão diferente é aquele homem, ou
mulher, que confia no Senhor! O livro
dos salmos, principia por dizer:

Lemos ainda que, o justo florescerá como
a palmeira, crescerá como o cedro do
Líbano.

O fruto do justo é árvore da vida.
Bendito aquele que confia no Senhor e
cuja esperança é o Senhor. Porque será
como a árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem o calor, mas a
sua folha fica verde; e no ano da
sequidão não se afadiga, nem deixa de
dar fruto Como a Palavra de Deus é tão
preciosa em nos dar estas tão belas lições
tiradas das árvores.
Andemos cada vez mais perto do Senhor
e assim daremos bom fruto para Deus. E
o melhor fruto, é o fruto do Espírito
Santo, em nós (Gal.5:22).

Eu, o Senhor, o disse e o farei. Horrenda

coisa é cair nas mãos do Deus vivo.

Bendito o

varão que não anda segundo o conselho dos

ímpios, nem se detém no caminho dos

pecadores, nem se assenta na roda dos

escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei

do Senhor, e na Sua lei medita de dia e de

noite. Pois será como a árvore plantada junto

a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na

estação própria, e cujas folhas não caiem, e

tudo quanto fizer prosperará.

Os que estão plantados na Casa do Senhor

florescerão nos átrios do nosso Deus, na

velhice ainda darão frutos, serão viçosos e

florescentes.

CARLOS ALVES

Por CARLOS ALVES

a lição das árvores

livraria esperança

Livros bons e económicos:

Livraria Esperança. Tel. 933262091

0s Irmãos 5,00
A Ceia do Senhor 4,50
Distintivos das Assembleias 3.00
Familia segundo os propósitos de Deus 7.00
A Igreja, plano de Deus 4.00
Maravilhosos Paradoxos das Escrituras 3,50
O Espírito Santo, quem é? 4.00
Linguagem simbólica do Apocalipse 14,50
O Espírito Santo, operando 4,50
O Plano da Salvação 5.00
Satanás, quem é e como opera 3,50
Estudos sobre o livro de Rute 6.00
Manejando bem a Palavra 3,50
Estudos sobre o livro de Daniel 8,50
Sobre o falar em Línguas 4.00
A Oração conhecida como Pai Nosso 3,50
Unidade... o que é? 4.00
A Vinda do Senhor 5,50
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A SANTIFICAÇÃO

santificação

vida santa santificação

santificação

santidade

santificação

santidade

santifica

santifica-se

santo

purifica-se a si mesmo

pratica a justiça

sinais vitais

da vida

sinais vitais

A santificação

Santo.

santo.

santa santificad

santidade

santo

santo santa

se

santifica o sinal

a santificação.

purificarem-se

santificação temor de Deus

No nosso estado natural perante
Deus somos todos como o

imundo e, todas as nossas justiças são
como trapo da imundícia. A nova
natureza que recebemos quando
nascermos de novo é santa e não
comete pecado: não pode pecar,
porque é nascido de Deus. Na pessoa
que nasceu do Espírito, esta vida santa
que recebeu evidencia-se pela

.
Algumas pessoas dizem que crêem em
Cristo e estão convencidas que têm a
vida eterna mas não mostram a
convicção que é necessário viver uma

. Pensam que a é
somente uma opção: uma opção
vantajosa, com certeza, mas não é
essencial para serem salvas. E isto
apesar do facto que a Palavra de Deus
afirmar categoricamente que sem a

ninguém verá o Senhor.
Somente aqueles que nasceram
espiritualmente e, portanto, que têm a
vida espiritual verão o Senhor. A

é uma característica da vida
eterna.
A salvação é pela graça de Deus, por
meio da fé e não vem de nós, é dom de
Deus. Não temos de acrescentar a

à fé por nosso esforço
para sermos salvos mas, a vida eterna
que Deus dá a todo aquele que recebe
o Senhor Jesus Cristo, caracteriza-se
pela . Aquele que não se

não tem a vida eterna.
Aquele que está salvo .
Uma pessoa que recebeu o Senhor
Jesus Cristo foi feito filho de Deus e
sabe que Cristo é e, também sabe
que, quando Cristo se manifestar, ele
será semelhante a Cristo. Todo aquele
que tem, em Cristo, esta esperança,

.
O Apóstolo João informa-nos que uma
maneira de distinguir entre filhos de

Deus e filhos do diabo, é pelo facto que
um filho de Deus .
No primeiro artigo sobre

chamei a atenção ao
facto que é possível crer em Deus, e até
ter zelo de Deus, sem ser salvo e,
portanto, não ter a vida eterna. Para
evitar a situação terrível de sermos
enganados por Satanás, convencidos
erradamente que estamos salvos, é
importante examinarmo-nos e provar-
nos a nós mesmos, se realmente Jesus
Cristo está em nós.
Por esta razão, tal como quando há
dúvida se a vida física existe,
procuramos evidências,

. Há respiração? Existe
pulsação? Também deveríamos
procurar da existência da
vida eterna.
No primeiro artigo apresentei

Senhor como um sinal vital da
existência da vida eterna. Neste artigo
apresento como outro
sinal vital da existência da vida.
Aquele que nasceu de novo foi
chamado por um Deus E foi
chamado para ser É uma pessoa
chamada e a em Cristo
Jesus. Esta tem de se
evidenciar em toda a sua maneira de
viver: nas suas acções, nas suas
palavras e nos seus pensamentos.
Quem nasceu de novo faz parte do
Templo de Deus que é . Faz parte
do Sacerdócio e da Nação .
Portanto, numa pessoa que não

não se evidencia vital
da vida espiritual:
É a responsabilidade de todos aqueles
que realmente nasceram de novo, o

de toda a imundícia da
carne e do espírito, aperfeiçoando a

no .
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“Sinais Vitais

da Vida Espiritual”

O Temor

do

1) Is 64: 6, 2) 1 Jo 3: 9. 3) Hb 12: 14. 4) Ef 2: 8. 5) Jo 1:
12. 6) 1 Jo 3: 2, 3. 7) 1 Jo 3:10. 8) 2 Cor 13: 5.
9) 1 Cor 1: 2. 10) 1 Ped 1: 15. 11) 1 Cor 3: 17. 12) 1
Ped 2: 5, 9. 13) 2 Cor 7: 1.

IVAN ALFRED FLETCHER
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SINAIS VITAIS DA VIDA ESPIRITUAL

Por Ivan Alfred Fletcher

DICAS PARA
A BELEZA

E FELICIDADE

1. Para ter atraentes, diz palavras doces.

2. Para ter belos, procura ver o lado bom das
pessoas.

3. Para ter um esguio, divide a comida com os
famintos.

4. Para ter bonitos, deixa uma criança
passar os dedos por eles pelo menos uma vez por
dia.

5. Para ter , caminha com a certeza que
nunca andarás só.

6. Lembra-te que, se alguma vez precisares de uma
mão amiga, a encontrarás no final do seu braço. Ao
crescer e amadurecermos, descobrimos porque
temos duas mãos, uma para ajudar a nós mesmos e
a outra para ajudar o próximo.

7. Lembra-te que beleza de uma pessoa não está
nas roupas que veste, no corpo que tem, ou na
forma como penteia o cabelo. A beleza é vista nos
olhos e na tua face, porque esta é a porta do
coração, o lugar onde o amor reside.

8.Lembra-te que ser feliz não é ter um céu sem
tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos
sem fadigas, relacionamentos sem desilusões.
Ser fel iz é encontrar força no perdão,
esperança nas batalhas, segurança no
palco do medo. Não é apenas comemorar o
sucesso,mas aprender lições nos fracassos.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar
de todos os desafios, incompreensões e períodos
de crise. É agradecer a Deus a cada manhã
pelo milagre da vida.

9.Jamais desistas de ti mesmo. Jamais desistas das
pessoas que amas para que as pessoas não
desistam de ti.

10. Louva a Deus por Ele te amar e ama também
assim como Jesus te ama e te perdoou dando-te
uma vida eterna imerecida.
Lembra-te que tens agora mais uma oportunidade
de ser feliz.

lábios

olhos

corpo

cabelos

boa postura
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[Parte 3]

3. Os Direitos de Deus sobre o “nosso”

tempo

O tempo é dinheiro

O tempo voa”

Não tenho tempo

No trabalho secular

No lazer

Na família.

Na Igreja local

Um bom princípio da vida cristã é o
reconhecimento de que Deus é o Senhor do
tempo, e que a sua administração deve ser da
responsabilidade de Deus. “

Este principio não é mais que a aceitação que
Deus tem todo o direito de nos usar no tempo
e durante todo o tempo da nossa vida, porque
somos propriedade exclusiva sua, na
qualidade de Povo adquirido. I Pd 2.9.
O tempo é uma dimensão que não
conseguimos alterar porque a lei do tempo
está determinada pelo Criador desta mesma
dimensão.
Diz um ditado que “ ”
logo devemos gastá-lo sabiamente”. É uma
expressão figurativa do valor que o tempo
deve ter na vida e nas decisões de cada um.
Sempre temos o tempo á “nossa mão” e
vivemos nele. O grande problema que ocorre
muitas vezes é que é realizamos no tempo
muitas actividades de maneira incorrecta
porque não são decididas e orientadas por
Aquele que é conhecedor e Criador do tempo.

Outros ditados referem que “ e
“ ” São expressões comuns
aos que realizam serviços e não conseguem
executá-los no tempo disponível. A razão é
simples: O serviço pretendido não foi
norteado e planificado para o tempo
disponível.
APalavra de Deus é bem explicita quando diz
que o tempo é suficiente para cada actividade
debaixo do Céu: “

. Há tempo de nascer, e tempo de
morrer; tempo de plantar, e tempo de
arrancar o que se plantou. Tempo de chorar, e
tempo de rir; tempo de abraçar, e tempo de
afastar-se de abraçar. Tempo de estar calado, e

tempo de falar. Tempo de amar, e tempo de
odiar; tempo de guerra, e tempo de paz.
(Ecles. 3.1-8)
O conceito bíblico acerca do tempo relaciona-
se não só com aspectos temporais mas
também e com aspectos eternos da vida
humana.
Avida humana é temporal. Isto é, limitada ao
tempo (Sal. 90:3-10), por isso o tempo da
nossa vida na terra é precioso e precisa de ser
bem administrado. No entanto após a morte
do corpo o espírito volta a Deus que o deu (
Ecles. 12.7) e a vida eterna não é mais limitada
no tempo no entanto aquilo que foi usado
com o tempo e no tempo sobre a terra tem
repercussões na eternidade.
Avida humana não se restringe só ao respirar,
comer, beber, dormir, trabalhar e mover-se
sobre a Terra. É mais, muito mais que isso.
“

”(Mat 6:25). Pelas
palavras de Jesus podemos inferir que tudo
quanto respeita á vida espiritual tem um
valor acrescentado para a eternidade que se
aproxima.

Como podemos administrar o tempo
reconhecendo que Deus tem todo o direito
sobre ele?

. Após a queda de Eva e
Adão no Jardim do Éden e uma vez expulsos
dele, o homem teve que mudar de actividade,
passando do privilegiado governador do
alimento existente, para lavrador da terra
afim de angariar o seu alimento e o da sua
família (Gen 3:17-19).
O tempo é necessário para a realização do
trabalho. Mas o crente não deve ser escravo
do trabalho. Muitos trabalham demasiado
para alcançar riquezas e muitos bens
materiais na terra. Usam tempo que devia ser
dedicado ao Senhor. Procuram tesouros que
não servem para ser armazenados no céu.
(Mat 6.19-20). São bens sem qualquer valor. A
eternidade provará que foi trabalho em vão e
perdidas boas oportunidades do uso desse
tempo em actividades de glorificação do
Criador. O Senhor deve estar no primeiro
lugar em relação ao trabalho.

. Há conceitos errados acerca do
lazer na vida do crente. Há aqueles que são
frontalmente contrários a qualquer tipo de
lazer. O crente em Cristo é livre para viver;

não só livre para a vida espiritual, mas
também para gozar os benefícios da natureza
criada, para compartilhar horas felizes com os
seus e com outros e assim tornar-se mais
agradável para o próximo e para si mesmo.
Este tempo deve ser gerido na vontade do
Senhor, sabendo q

I Cor. 6.12)

A nossa sociedade dá muito
pouco valor ao relacionamento familiar.
Muitos cristãos também incorrem no erro de
dar pouca atenção e tempo á vida familiar
esquecendo que a família é uma instituição de
Deus ( Gen 2.24). A família necessita de
espaço para incrementar o nome e o poder de
Deus em cada serviço e em cada conversação.
D e v e m o s u s a r t o d o o t e m p o n a
aprendizagem que Deus tem direito á
primazia. Esta primazia incentiva-nos a ter
um tempo devocional com Deus..

. A Bíblia aconselha a que
cresçamos “ (2 Pd
3:18). A robustez da nossa vida espiritual está
em saber separar tempo para dedicar
exclusivamente á comunhão com os irmãos
que professam a mesma fé. Precisamos de
tempo para a oração colectiva, meio pelo qual
mantemos comunhão com Deus e com os
irmãos. Tempo para as actividades da igreja
local (Heb.10.24-25). É importante o tempo
usado na meditação da Palavra de Deus e na
audição dessa mesma Palavra porque assim
ganhamos fé sobre fé sendo mais fortes na
verdade de Deus e na sua vontade em relação
a cada espaço de tempo que vivemos sobre a
terra. (Rom. 10.17). Devemos gastar tempo no
uso dos dons espirituais que Deus nos tem
concedido. (Col.3.17)

Em conclusão recordemos que o tempo não é
ilimitado para a vida humana. Deve ser
gerido bem. Como sabemos que somos fracos
para alcançar sucesso nesta área o melhor é
depositarmos nas mãos de Deus todo a nossa
vida para que Ele nos dê as decisões sábias em
todo o tempo. Não esqueçamos que o tempo
passado jamais será recuperado. O dinheiro
pode ser acumulado e gerido conforme a sua
quantidade, mas o tempo para nós está
constantemente a diminuir. Logo ele é
precioso e não pode ser desperdiçado. Só
Deus nos pode ajudar-nos a gastá-lo bem.

Os meus tempos

estão nas tuas mãos,” já dizia o salmista (Sal.

31:15).

Tudo tem o seu tempo

determinado, e há tempo para todo o propósito

debaixo do céu

Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo

mais do que o vestido?

ue todas as coisas nos são

licitas, mas nem todas convém

na graça e no conhecimento”

SAMUEL PEREIRA

Por Samuel Pereira

Os direitos de Deus sobre o crente



VIDA CRISTÃ

“Nada façais por partidarismo ou vanglória,

mas por humildade, considerando cada um

os outros superiores a si mesmo”

Ninguém

busque o seu próprio interesse, e sim o de

outrem”

digo a

cada um dentre vós que não pense de si

mesmo, além do que convém, antes pense com

moderação

“não sejais presumidos em vós mesmos”.

Não sabeis o que pedis”

não é

assim entre vós; pelo contrário, quem quiser

tornar-se grande entre vós, será esse o que vos

sirva; quem quiser ser o primeiro entre vós,

será o vosso servo”.

Tal como o Filho do homem, que não veio

para ser servido, mas para servir e dar a sua

vida em resgate de muitos”

nada façais por v. 3ª

nada façais por v. 3b

não atente somente para o que é

propriamente v. 4ª

v. 3c

os outros

v. 3d

e o que os outros

v. 4b

busque o que houve

em Cristo Jesus vs. 5-8

Fp 2:3

iz-se que vivemos tempos de
a c e n t u a d o e g o í s m o n o
comportamento humano.

E é verdade. Mais do que nunca se aplica,
com freqüência, o moto: “cada um por si
e Deus por todos”. Esse tipo de atitude,
entretanto, não se coaduna com o
cristianismo autêntico. Ao contrário, é a
sua própria negação.
A doação que o Senhor Jesus fez de Si
mesmo para a redenção do pecador (Jo
3:16; Fp 2:5-8), e o modo notoriamente
sacrificial que assumiu, evidenciam,
exuberantemente, a característica
altruísta da Obra Redentora. Por isso é
oportuna a reflexão que propomos sobre
o EGOISMO para verificarmos a sua
incompatibilidade com o cristianismo.

“Egoísmo” é característica negativa do
comportamento humano. É uma
afirmação constante do nosso EU, no
confronto com os demais seres humanos.
Manifesta-se através de diversas atitudes

como a avareza, a ganância, o desprezo
dos outros, os ganhos injustos, o ciúme
(“não toquem no que é meu”), a inveja
(“eu quero o que é teu”), etc. Diz o
“egoísta”: “tudo e todos à minha
disposição e sob o meu controle absoluto;
nada de mim à disposição dos outros;
tudo é importante na medida em que ME
serve”! Charles Swindoll, em seu livro
“EU, UM SERVO? Você está brincando”,
assim define o egoísmo: EU ME MEU
EU MESMO. Com efeito, essa é a marca
egoísta do comportamento humano (II
Tm 3 : 2 ) . O e g o í s t a é u m s e r
tremendamente possessivo; quer que
tudo seja dele. Paulo ensina: “

(I Co 10:24). No confronto com os
outros o egoísta julga que só ele tem
valor. O egoísta é, acima de tudo, um
“presunçoso”. Diz o dicionário que o
presunçoso é o que tem uma opinião
exagerada de sua própria importância e
capacidade. Salomão diz que há mais
esperança em um tolo do que nesse
indivíduo (Pv 26:12). Paulo evidencia o
perigo dessa condição e adverte: “

(Rm 12:3). Em Rm 11:25 diz:

O Senhor Jesus, como um Mestre
singular, deixou ensino precioso sobre a
matéria, ao responder a pretensão
egoísta formulada pela mãe de João e
Tiago: “ (v.22).
Ressalta aí, o Senhor, a IGNORÂNCIAde
que se reveste tal pretensão egoísta. O
fascínio do poder humano e da
celebridade (vs. 26 e 27) nada têm a ver
com a realidade cristã autêntica:”

Jesus Cristo é o próprio
exemplo de altruísmo, como declarou:

“

. O ministério
todo do Senhor Jesus está marcado pela
completa ausência do EGOISMO. É, todo
ele, uma notável evidência altruísta.
Apesar das preciosas lições do Mestre
nem sempre O estamos seguindo, como
devíamos!

Em Fp 2:3-8 encontramos adequada lição
de Paulo de como agir para anular o
EGOISMO e viver um cristianismo
altruísta autêntico:
a)

:
I
II
III

b)
I -
II

III

IV

Ninguém pode se considerar um cristão
autêntico até que tenha renunciado o
E G O I S M O e s e e x e r c i t a d o n o
ALTRUISMO.
A cura do EGOISMO está intimamente
associada com a Pessoa mais altruísta
que já viveu na terra; o Senhor Jesus, que
se humilhou até a morte e morte de cruz..
Se quer matar o EGOÍSMO, pregue-o na
Cruz. Se quiser viver com ALTRUISMO,
abra todo o espaço do seu ser ao Senhor,
para que, na plenitude do Espírito (Ef
5:18-21), possa ser usado amplamente
por Ele (I Co 6:19-20). Certifique-se de
que, depois de partir, as pegadas que vier
a deixar sejam mais do que impressões
de um calcanhar!

D

1.

2. (Mt

20:22-28)

3. (Fp 2:3-8)

4. - Conclusão

Conceito

O ensino do Senhor Jesus Cristo

O ensino apostólico

Esvaziamento das atitudes que só se
voltam para nós e os nossos interesses

Adopção de atitudes altruístas

contenda

vanglória

cada um

seu

humildade

considere superiores a si mesmo

valorize os outros

possuem

mesmo sentimento

JAYRO GONÇALVES
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Por Jayro Gonçalves
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Família Vogel

Encontro Galego-Luso - 125.º Aniversário da

Igreja em Marín

Tatiane Francisco - Brasil

Estimados Irmãos agradecemos muito as
vossas ofertas regulares.
Estamos no trabalho de evangelização
discipulado e formação de líderes, através do
trabalho da Geração 21, - ministério que é
realizado nos núcleos das igrejas locais.
O nosso próximo passo é a realização dos
cursos de líderes (8 até 18 de Julho). Temos
poucos recursos humanos, no entanto estamos
confiante que, com a ajuda do nosso Senhor
Jesus Cristo podemos atingir os alvos e
contribuir para a formação de adolescentes e
jovens.
Como família também temos alguns desafios
em frente:
A Ruth está a terminar o ano lectivo com as
turmas de Educação Moral e Religiosa
Evangélica. Os adolescentes foram através do
Manual e filme, “Sem desculpas” desafiados
de encarar o namoro e a sexualidade numa
perspectiva bíblica e viver este aspecto
importante da vida com o nosso Deus.
Trabalhamos e oramos que este ministério
possa, no próximo ano lectivo continuar, pelo
menos nas escolas já existentes e que outras
escolas possam abrir as portas para este
ministério tão importante.
A Tirza está a finalizar o curso complementar
do Conservatório (EMCN) e prepara-se
igualmente para o ingresso na Escola Superior
de Educação em Fribourg na Suiça
O Jonathan vai ter mais um ano de aulas de
trompete no Conservatório e o Samuel está
perante os exames do 9º ano.

O Parque Natural de Sintra-Cascais está numa
reestruturação, oremos que podemos
continuar utilizar as instalações da Peninha

para os acampamentos da Geração 21.
Muito agradecido para todo o vosso apoio e
orações.

Terá lugar em 20 de Outubro um Encontro
especial para comemorar o 125 aniversario da
igreja sita em Marin. É propósito coincidir as
celebrações com a “semana da Bíblia”
Na parte da terde deste dia ocorrerá no Parque
Eguren, um grande Festival Musical onde
participarão grupos da Galiza e de Portugal.

Olá! Novamente notícias sobre o que tem
a c o n t e c i d o n a m i n h a v i d a . Te n h o
experimentado da graça e misericórdia de Deus
todos os dias, aprendendo mais e mais da Sua
paternidade e como viver como sua filha.
Essa semana encerramos a parte teórica da
escola Crianças em Risco, foram interessantes e
importantes temas que estivemos estudando
durante esses três meses, ferramentas válidas
para o ministério com crianças e adultos.
Também foram muitos os tempos de trabalho

nas ruas de Recife. Toda semana íamos ao centro
da cidade para ter tempo com aqueles que
vivem nas ruas. Semana passada pude
conversar com um homem chamado João.
Proveniente de uma cidade vizinha, veio pra
Recife tentar uma vida melhor. Nessa tentativa
ele encontrou a realidade de viver nas ruas.
Pude perceber a fé que ele tinha em Deus. Ele me
contou de sua vida, de seus sonhos e no fim orou
entregando seu coração a Jesus. Foi um
momento muito especial pra mim e mais ainda
pra ele, pois dizia que Deus tinha me mandado
ali pra ajudá-lo e agora se sentia melhor. Cada
tempo de rua é uma experiência diferente.
Alguns rostos mudam, outros permanecem os
mesmos, principalmente as crianças.
Outro ministério em que estivemos envolvidos
foi a distribuição de sopa aqui na comunidade
onde funciona a base da Jocum. Toda quarta-
feira uma grande fila de pessoas aguardam uma
sopa que pra eles serve como suplemento
alimentar, para nos como uma porta aberta pra
falar do evangelho da cruz, para mostrar o cuida
de Deus por eles.
Um dos temas
que estivemos
estudando foi
s o b r e
e v a n g e l i s m o
criativo e no fim
desenvolvemos
um tempo com
as crianças da
pré-escola que a
base possui.
Apresentamos uma história com fantoches,
ensinando que Deus nos criou e tudo o que Deus
faz é bom. Ao fim todos diziam: Xau Maria! A
personagem central da historia.
Como podem ver, foi um tempo de muitas
experiências lindas com Deus. Agora novas
coisas vêm pela frente.
Orem por mim, pelas portas que precisam se
abrir para que essa viagem aconteça. Já
estabeleci contacto com a base de Mumbai e
agora estou aguardando resposta da parte deles
com respeito a todo o processo para minha
aceitação como obreira daquela base. Confio
que Deus vai a minha frente.
Obrigada por todo apoio em orações e ofertas.
Um abraço, Tatiane Francisco.

Acampamento de Páscoa na Peninha.

.

Por Frank SmithPor Frank Smith
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NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS

Delmiro e Lurdes Rodrigues Jorge Pratas - Moçambique

Apaz do Senhor.
Muito obrigado pela oferta do DM.
Pela graça de Deus, no passado mês de Junho,
por cedência camarária e a título precário,
tivemos a oportunidade de abrir um espaço
com 70 m2 para o desenvolvimento do
ministério entre a juventude do Bairro do
Armador.
Assim sendo pela graça de Deus temos vindo
a colaborar com a Gebelis local e com a Junta
de Freguesia de Marvila, em várias iniciativas
de trabalho com a juventude. Por outro lado,
temos tido uma exposição permanente de
fotografias já com alguns anos das nossas
actividades e assim, temos tido a visita de
muitos jovens, que na altura eram crianças, e
agora já estão casados e com filhos, a
relembrar os tempos em que ouviram a
Palavra de Deus nas diversas actividades que
fizemos com eles ao longo dos anos.
No mês de Julho, querendo Deus, faremos em
Lavre um Acampamento de Jovens (só
rapazes), e esperamos se Deus quiser entre 15
a 20 jovens.
Envio saudações da Lurdes. Esperamos
querendo Deus estar no Retiro em Esmoriz
todo o tempo.
Muito Obrigado pelas vossas orações a favor
da nossa família e do ministério que O Senhor
nos tem dado. Delmiro e Lurdes Rodrigues.

Decorreu nas instalações da Escola Bíblica de
Wienest na Alemanha, de 25 de Junho a 1 de
Julho de 2007 a 4ª Conferência Internacional
de Irmãos sobre Missões.
O Tema da conferência foi “

Compareceram cerca de 400 Irmãos de 80
países representando os cinco continentes.
O trabalho entre as Assembleias de Irmãos
estende-se ainda a mais países, por exemplo,
entre as nações de Língua Oficial Portuguesa
não responderam à chamada: Moçambique e
S. Tomé e Principe.
A delegação Angolana era forte (7 presenças)
e do Brasil e Portugal (3 pessoas de cada). Os
falantes de lingua portuguesa eram mais
contando ex-missionários e missionários em
Angola ( um médico Argentino a servir em
Luena-Moxico) e Walter Gonçalves e Maria
Macedo (ambos do Brasil) a servirem na
Bósnia e em Itália.

A comunhão entre nós foi bem real e após
reunião dos participantes de Língua
Portuguesa logo se estabeleceu o alvo de para
aumentar a Comunhão e Cooperação,
organizar-se um Encontro dasAssembleias de
Língua Portuguesa, que ficou marcado para
dias 22 a 26 de Setembro de 2008 em Esmoriz
Portugal.
Temas das Apresentações: “

” por JohnAllan do
Reino Unido; “

: por Oscar Muriu do Kénia;
“

” por Jabesmar Guimarâes
do Brasil; “

” por Andrew Turkanik
da Polónia; e por fim “ ”
por Felix Muchimba da Zambia.
Seminários sobre questões teológicas e
e c l e s i o l ó g i c a s : E v a n g e l i s m o e
D e s e n v o l v i m e n t o , C r e s c i m e n t o e
Multiplicação de Igrejas Locais.; Liderança e
Treinamento ; Redes de Ministério no meio
do movimento das Assembléias de irmãos,
foram ministrados por uma larga variedade
dos presentes, tendo havido boa participação
nas discussões e troca de experiências que se
seguiram.
O nosso bem hajam aos Irmãos: Neil
Summerton (UK) e Fares Marzone (IT) entre
outros que organizam estas conferências.

Queridos amigos,
Chegámos a Moçambique depois de uma
viagem de 17 horas, bastante cansativa.
F o m o s r e c e b i d o s p o r u m a m i g o
moçambicano que nos levou a casa dentro de
uma carrinha de caixa aberta, numa aventura
bastante hilariante para mim e para as
meninas. Só a Alice teve direito a viajar dentro
da cabine.
Os primeiros 3 dias foram para descansar da
viagem e do stress dos últimos meses que
levámos a visitar igrejas, e pouco ou quase
nenhum tempo tivemos para a família.
Por favor, orem para que continuemos
animados. Acima de tudo, louvem o Senhor
pela grandiosa protecção que nos tem dado,
pela saúde e pela adaptação. Sentimos de
facto as vossas orações.
Já agora, a melhor maneira de saber as nossas
noticias é visitarem o nosso blog em

onde colocaremos fotos e not ic ias
actualizadas, e onde todos podem deixar os
seus comentários.
Graças a Deus, estamos na casa de uma
família de missionários que está ausente até
Agosto, o que nos tem permitido estar muito
confortáveis, e ainda com uma viatura para
usarmos nestes dias. Louvamos o Senhor
porque conseguimos vender o carro em
Portugal, sendo o valor uma boa ajuda para o
carro que precisaremos adquirir aqui em
Moçambique.
Por favor, orem pela segurança da nossa
família, pois a criminalidade aqui na cidade
tem aumentado drasticamente nas últimas
semanas, preocupando as próprias
autoridades, que reconhecem ter perdido o
controlo da situação na cidade.

IBCM4 - 4.ª Conferência Internacional de

Irmãos sobre Missões

Todas as coisas para

todos e por todos os meios para alcançar alguns”.

Igrejas Locais

abraçando culturas e gerações

A prática de evangelismo noutra

Cultura Corinto”

A prática de Evangelismo noutra Cultura:

Antioquia da Pisidia

A prática de Evangelismo noutra

cultura: Listra e Atenas

O evangelho e a Cultura

António Calaim.

www.cronicasmozambique.blogspot.com
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Nós confiamos no nosso bom Deus, como
temos aprendido todas as noites no nosso
culto familiar, lendo as histórias da Bíblia,
onde Deus tem sempre arranjado uma
solução para todos os problemas.

Queridos irmãos e
irmãs em Cristo!

Esta frase foi dita por
uma missionária que
esta aqui há mais de 9
anos no trabalho de
implantações de igrejas na Bósnia. Ela
morou vários anos sozinha numa cidade de
maioria muçulmana onde deixou alguns
poucos convertidos e actualmente mora em
outra cidade de maioria ortodoxa onde existe
uma pequena congregação com cerca de 10
pessoas.
Em Março eu completei 8 anos de serviço na
Bósnia e olhando para frente só nos resta
dobrar os joelhos e clamar por socorro e graça
de Deus para não desfalecer e permanecer
fiel.
Agradeço muitíssimo as orações constantes
de muitos assim como a vossa fidelidade em
contribuir financeiramente para com o nosso
ministério aqui.
Por outro lado recebemos reforço com a
vinda de três famílias para se juntar a nós aqui
no ministério em Zenica e região. Minha irmã
Maria da Penha prepara-se para retornar no
mes de Julho para nos ajudar no ministério
com crianças e também na administração do
centro humanitário. Ela já foi recomendada
pela sua igreja e esta no processo de aceitação
pela missão Pioneiros.

Começamos a auxiliar uma outra missão que
focaliza o seu trabalho somente em distribuir
o novo testamento em cada lar na Bósnia e
Hercegovina. Em algumas cidades da
federação Croato-muçulmana já foram feitas
distribuições não com certa reserva e muitas
ameaças. Mas a distribuição continua e nós
nos aliamos a eles na distribuição em Visoko

onde temos uma equipe de implantação que
já esta naquela cidade há mais de tres anos
mas sem nenhum resultado ainda, também
auxiliamos na cidade de Kakanj onde já
existe uma igreja entre os ciganos mas nada
entre os musulmanos. Agora já estamos
fazendo a distribuição na nossa cidade em
Zenica, como o líder do projeto teve que sair
por um mes, fizemos uma pausa até meados
de julho quando então continuaremos a
fazer a distribuição. Os nossos irmãos estao
bastante receosos e tem medo de distribuir a
palavra de Deus na sua cidade com medo de
represálias .

Continuamos pela
graça de Deus a
distr ibuir cestas
básicas, roupas e
auxílio geral como
m e d i c a m e n t o s ,
p e q u e n a s

reconstruções, para cerca de 112 famílias que
estão registadas no nosso centro. A nossa
oração é que no meio a miséria e desespero de
muitos, eles possam achar o verdadeiro
alimento que vem do alto e crer no Senhor
Jesus.
Continuamente distribuímos literatura cristã
em nosso centro confiando que o Senhor fará
germinarem alguns corações a fome de Deus.

.
Depois de vários anos investindo na vida de
dezenas de jovens a gente começa a ver algum
resultado na vida de alguns como o
Muhamed, Aleksandar, Sifet, Adis, Esmir,
Enjad e Haris. Ma a luta continua com alguns
deles . O Adis deveria ir para a prisão esta
semana mas teve que retornar por falta de
lugar na prisão e continua a esperar por uma
vaga para cumprir a pena de dois anos e oito
meses. O Aleksandar tem seus altos e baixos
hoje mesmo nos assustou com uma carta
ameaçando se matar, ele ja teve várias
tentativas no passado de suicídio e fica difícil
acreditar quando e que ele vai realmente
cumprir o que começou..

Finalmente registamos a nova associação que
vai gerenciar o acampamento e a fazenda .
Agora estamos orando pelos recursos para
comprar as terras. Precisamos de sabedoria e
orientação de Deus quanto a aquisição das
terras.
Dia 15 de Junho eu completei 45 anos de vida
e pela graça de Deus continuo com saúde e
disposição para avançar. Que a graça de Deus
e a consolação do Espírito Santo seja com cada
um.
Walter Goncalves Bosnia e Hercegovina.

Walter Goncalves/Bosnia

Distribuição de Novos Testamentos.

Centro Humanitário.

Trabalho com Jovens

Acampamento/ Fazenda

« Quanto mais conheço o

povo da Bosnia mais eu

perco as esperanças na

salvacão deles…. »



ACTUALIDADE

Já que não se pode guardar o tempo, use-o
bem. O tempo é dinheiro, ou representa
dinheiro, dizem-no os franceses e também

um provérbio popular. Em boa verdade, o
tempo é muito diferente do dinheiro e de
outros bens materiais. Não se pode guardá-lo
para usá-lo mais tarde como se faz com o
dinheiro e outras coisas. É inútil tentar
guardar o tempo, deixando de utilizá-lo.
O tempo pode ser comparado a um grande
rio, este sempre corre numa direcção, não é
possível detê-lo. Não sendo possível guardá-
lo nem pará-lo, pode-se, no entanto,
aproveitá-lo bem, para isso é necessário
combater dois grandes ladrões do tempo o
adiar e o acumular. Costuma-se dizer. «Nunca
deixes para amanhã o que podes fazer hoje»,
ou «nunca deixes para amanhã o que podes
deixar para depois de amanhã». Há pessoas
que têm por hábito adiar tudo para a última
hora, para o último dia, nós temos alguma
experiência disso. Por vezes, o nosso estado
físico e emocional talvez aconselhe que se adie
alguma tarefa, porque precisamos de uma
pausa na rotina diária. O próprio Filho de
Deus não era excepção a isso. Jesus mantinha-
se bem ocupado no Seu ministério, todavia
reservava tempo livre para Si mesmo e para os
Seus discípulos ( ). Este tipo de
pausa é benéfico, mas o adiar é bem diferente
e geralmente é prejudicial. Um exemplo um
aluno adolescente precisa de 3 semanas para
se preparar para uma prova de matemática,
visto que tem muita matéria que necessita
estudar. Ele se sente pressionado e há uma
tentação para procrastinar adiar e cai nesse
laço, pelo que em vez de estudar, o jovem vai
se entretendo com a televisão e com o
computador. Os dias vão passando e continua
a protelar o estudo da matéria. Quase na
véspera da prova, finalmente decide estudar.
Assim, enquanto a sua família dorme, ele faz
serão até de madrugada. No dia seguinte ele
tenta, desesperadamente, encontrar respostas
para questões que a sua mente cansada não é
capaz de responder. Como consequência da
sua incúria, ele tira uma nota baixa é
reprovado e terá que voltar a estudar de novo
toda a matéria e talvez não consiga passar de
ano. Este aluno pagou bem caro por ter
adiado, sucessivamente, para amanhã o que
poderia ter feito em tempo oportuno.
Há um princípio bíblico que pode ajudar-nos
de modo a evitar uma situação idêntica.
«Portanto, vede prudentemente como andais,

não como néscios, mas como sábios, remindo
o tempo, porquanto os dias são maus»
(Efésios 5.15,16). O apóstolo Paulo estava
incentivando os crentes a fazerem bom uso do
tempo para assuntos espirituais, mas esse
princípio pode, perfeitamente, aplicar-se em
muitas outras actividades da nossa vida.
Assim, se iniciarmos uma tarefa em tempo
útil, obteremos melhores resultados e
terminaremos mais cedo. Essa, aliás, é uma
característica daquele que é sábio, como
demonstra o texto bíblico. Quando teria sido o
tempo oportuno para o aluno começar a
estudar para a prova? Talvez ele pudesse
começar a recapitular a matéria aos poucos,
cerca de 15 minutos em cada dia. Deste modo,
não teria de estudar, apressadamente, na
véspera, podendo dormir o suficiente. No dia
da prova, estaria calmo e bem preparado para
conseguir uma boa nota. Um outro aspecto
em como se pode aproveitar melhor o tempo,
é evitar o acumular de tarefas. Sabemos muito
bem que o lidar com diferentes tarefas requer
tempo e quanto mais elas forem, tanto mais
tempo precisamos. Será que isto também
acontece comigo? Se assim acontece, há que
pôr ordem organização naquilo que tenho
para fazer, ou então prescindir de alguma
coisa, atendendo à prioridade das tarefas.
O Senhor Jesus falou sobre as ansiedades
deste estado de coisas e do poder enganoso
das riquezas, as quais poderão sufocar a
Palavra de Deus e tornar-nos infrutíferos no
que respeita á Obra de Deus. «…

…»
( ). A nossa vida pode ficar tão
ocupada e complicada com as coisas seculares
que não deixe tempo, nem equilíbrio para nos
ocuparmos de coisas muito mais importantes.
Esta situação pode mesmo afectar a vida
espiritual da pessoa e resultar na perda de
uma boa oportunidade para servir o Senhor
( ). É hora de
considerarmos se não estamos a roubar o
Senhor no tempo e consequentemente a
defraudar a congregação a que pertencemos
( Há um ditado que diz «tempo
e maré não esperam por ninguém». De facto, o
tempo nunca pára nem volta atrás e muito
menos pode ser recuperado. Quantas
oportunidades têm sido, irremediavelmente
perdidas? Visto que o tempo não pode ser
guardado, façamos uma melhor aplicação do
tempo e sigamos os princípios bíblicos
práticos ( ).

Como estamos nós a tratar esta temática do
tempo?
Como estamos a administrar o tempo
determinado por Deus para todas as coisas?
( ).
Que tempo estamos a consagrar à causa de
Deus e à Sua igreja?
Sirvamo-Lo com integridade e com
fidelidade, pois fomos salvos O servir e não
para sermos servidos.

Marcos 6.31,32

mas os

cuidados deste mundo e a sedução das riquezas

Mateus 13.22

Isaías 65.17-24 e II Pedro 3.13

Malaquias 3.8).

Mateus 6.19-34

Eclesiastes 3.1-5

SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA
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os dias são maus
Samuel da Silva Oliveira

arrepiante

Keith Richards diz que inalou as
cinzas do seu pai !

O lendário guitarrista dos Rolling Stones, Keith

Richards, disse, em entrevista à revista "New

Musical Express", que inalou as cinzas do seu

próprio pai.

O "rocker" de 63 anos confessou ter inalado os

restos mortais do seu pai, Bert, que morreu

aos 84 anos de idade em 2002.

"Ele foi cremado e eu não resisti a inalá-lo com

um pouco de cocaína. O meu pai não se teria

importado. (...) Aquilo caiu-me muito bem e eu

continuo vivo", disse. O músico disse ainda, na

mesma entrevista, que a sua pior experiência

com drogas foi quando consumiu cocaína com

estricnina. "Estava na Suíça. Fiquei totalmente

comatoso, mas estava acordado. Conseguia

ouvir toda a gente a dizer que eu estava morto

(...) e eu a pensar 'Eu não estou morto'!"

diariodigital.sapo.pt 04.04.2007 - 08h59

Um novo blogue para consultar

http://www.clcportugal.blogspot.com
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“… e ainda que também tenhamos
conhecido a Cristo, segundo a carne,
contudo já não O conhecemos deste modo.
“ (II Coríntios 5; 16)

o primeiro dia da semana, Maria
Madalena foi ao sepulcro de
madrugada (S. João 20: 1), mas

não lhe era suficiente encontrar o túmulo
vazio, ela queria ver o corpo do Senhor
“…não sei onde O puseram” disse aos
anjos (verso 13). Então, voltando-se, viu o
Senhor que conhecia tão bem e O tomou
por um estranho. Se alguém duvida da
necessidade que temos da revelação
divina, considere este facto.
Aqui está um importante princípio; Cristo
segundo a carne foi crucificado.
Conhecê-Lo dessa forma só poderia acabar
na procura inútil de um corpo. Maria tão
preocupada em encontrá-Lo, viu Jesus ali
em pé, contudo não O reconheceu. Será que
as suas faculdades teriam sofrido
mudança?
De forma alguma.
Cristo é que havia ressuscitado com grande
poder e restaurado a Sua glória. E uma vez
que Ele tinha mudado, os meios de
reconhecê-Lo necessariamente também
sofreram mudança. Foi só quando Ele falou
com ela que esta O reconheceu; é somente
dessa forma que toda a revelação se
manifesta. “…para que o Deus de nosso
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos dê
em Seu conhecimento o espírito de
sabedoria e de revelação” (Efésios 1; 17).
A oração de Paulo pelos Efésios reflecte
bem o desejo máximo de Deus para todo o
crente em Cristo.
Ele ora para que o Espírito opere neles em
maior escala (3;16). A razão dessa medida
maior do Espírito é que os crentes recebam
maior sabedoria, revelação e conhecimento
a respeito dos propósitos redentores de
Deus para a sua salvação presente e futura,
e experimentem vida abundante no
Espírito em suas vidas.
Para o crente progredir na graça e obter
vitória sobre Satanás e o pecado, dar
testemunho eficaz de Cristo e usufruir a
salvação final, é necessário o poder de Deus
operando nele (I Pedro 1; 5).

Esse poder é a manifestação e
força do Espírito Santo operando
no crente fiel.
É o m e s m o p o d e r q u e
ressuscitou a Cristo dentre os
mortos e O assentou à destra de
Deus (Efésios 1; 20 e 3;20).
No capítulo 21 do Evangelho de
S. João temos a narrativa de uma
das manifestações do Senhor
depois da ressurreição. Foi pela
manhã cedo que Jesus se
apresentou na praia e falou com
os seus discípulos, mas não O
reconheceram, foi preciso Jesus
operar o milagre de uma pesca
abundante.
E lemos: “…Então aquele
discípulo a quem Jesus amava, disse a
Pedro É o Senhor!” Que manifestação! O
mesmo sucedeu com os discípulos a
caminho de Emaús.
Tinham os olhos fechados para não O
conhecerem, mas finalmente no partir do
pão veio a revelação os seus olhos foram
abertos para que O conhecessem.
Como precisamos deste conhecimento! Se
não houver revelação pessoal o
Cristianismo nada vale.
Todos os crentes no Senhor devem ter sua
revelação no seu espírito, ou seja, no
homem interior, senão, o que eles crêem,
não é em Deus, mas apenas em sabedoria
humana, ideias e palavras.
Porém o crente precisa é de vida e não de
pensamentos.
Ainda que muito sublimes, tal fé não
resistirá à prova “Para que a prova da
vossa fé, muito mais preciosa que o ouro
que perece…” (I Pedro 1; 7).
Nenhuma quantidade de labor mental nos
pode capacitar a conhecer a Deus. Aparte
da revelação no Espírito (e este
regenerado) ninguém é capaz de
reconhecê-Lo.
APalavra de Deus só reconhece uma forma
de conhecimento e este é o conhecimento
por revelação, bem no nosso homem
interior.
Maria chorou a procurar um corpo; ela
confundiu seu Senhor por um estranho.
Muitos de nós temos motivos para chorar

também, se nos falta esta revelação,
contudo Aquele que se revelou a Maria
ainda hoje se revela.
Tenhamos nós sede e fome d'Aquele que
morreu por nós, mas que vive para todo o
sempre.Amém.

N

JOÃO DOS SANTOS

Por João dos Santos

revelação

O lado positivo da vida
O filho que muitas vezes não limpa o quarto e

está a ver televisão, significa que está em

casa.

A desordem que se tem depois de uma festa,

significa queestivemos rodeados de

familiares e amigos.

O trabalho que temos a limpar a casa, significa

que a temos.

Não encontrar estacionamento, significa ter

carro.

Os gritos das crianças, significa que podemos

ouvir.

O cansaço ao final do dia, significa que temos

trabalho.

O despertador que nos acorda todas as

manhãs, significa que estamos vivos.

Finalmente, pela quantidade de mensagens

que recebemos, significa que temos amigos a

pensarem em nós.

QUANDO PENSAR QUE A VIDA LHE

CORRE MAL LEIA OUTRA VEZ ESTA

MENSAGEM.
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O
Apóstolo Paulo orava pelos

crentes e em Col.1.10 ele ora por
quatro coisas 1º que possais

andar dignamente diante do Senhor 2º
Agradando-lhe em tudo. 3º Frutificando
em toda a boa obra. 4º E crescendo no
conhecimento de Deus.

Esta exortação é para todos os filhos de
Deus, nascidos de novo como obvio, e
deveria ser a nossa maior preocupação. Só
,agradar-lhe em tudo, não apenas em
algumas coisas mas em tudo, e isto envolve
toda a nossa vivência.
Nós queremos agradar-lhe em tudo, por
aquilo que o Senhor tem feito nas nossas
vidas e, porque o nosso amado Salvador é a
nossa referência máxima e exemplo. O
Apóstolo João no seu Evangelho 8:29 cita as
palavras de Jesus,” E aquele que me enviou
está comigo” O Pai não me tem deixado só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Paulo na Epístola aos Gálatas 1:10 diz
Procuro agradar a homens? se estivesse
agradando aos homens não seria servo de
Cristo. Pode ser que muitos não concordem
com a vida crista vitoriosa que Deus quer
que vivamos no poder do Espírito Santo,
mas mais importa agradar a Deus do que
aos homens. Deviam também ser nossas as
palavras de David no Salmo 19:14 Sejam
agradáveis as palavras da minha boca e a
meditação do meu coração perante a Tua
face, Senhor, Rocha minha e Libertador
meu. Conheci um servo de Deus que antes
de pregar, citava estas palavras.Rom.8:8 diz
que os que estão na carne não podem
agradar a Deus, porém nós não estamos na
carne, a carne é que está em nós, por isso só
os que tem o Espírito Santo, os filhos de
Deus é que tem capacidade para agradar a
Deus, mortificando os nossos membros que
estão sobre a terra Col.3:5. São importantes
as palavras de Josué e Caleb após terem
voltado de espiar a terra: Só estes dois
homens de Deus se insurgiram contra a
incredulidade dos outros dez espias, e do
resto do povo. Eles afirmaram, se o Senhor
se agradar de nós então nos porá nesta
terra, e no-la dará; terra que mana leite e
mel, Num.14:8. Uma pergunta; Estamos

nós agradando ao
Senhor? Está o Senhor
se agradando de nós?
das nossas palavras,
das nossas acções? da
nossa maneira de
viver? Estamos nós a
corresponder ao que
o Senhor espera de
cada um de nós? Nunca deveríamos
olvidar o Tribunal de Cristo, após o
arrebatamento da Igreja. E por isso que
Paulo diz; Muito desejamos ser-lhe
agradáveis, quer presentes quer ausentes,
porque todos devemos comparecer ante o
Tribunal de Cristo 2 Rom.14:10.
Devemos sempre aprovar o que é
agradável ao Senhor, e não comunicar com
as obras infrutíferas das trevas, mas antes
condená-las como diz Efe.5:10,ll.
Pela fé Enoque foi trasladado para n ver a
morte, e não foi achado, porque Deus o
trasladara, visto que antes da sua
trasladação alcançara testemunho de que
agradara a Deus.Heb.ll:5. Enoque viveu
365 anos, Gen.5:22,24 diz-nos que Enoque
andou com Deus e Deus para si o tomou
antes do Dilúvio, figura da Igreja que será
arrebatada antes da grande Tribulação e
Apoc.3:l0.
E não vos esqueçais da beneficência e
comunicação porque com tais sacrifícios
Deus se agrada.Heb,l3:16.
Ora sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se
aproxima de Deus, creia que Ele existe, e
que é galardoador dos que o buscam
Heb.11:6.
Quando o Senhor apareceu a Salomão em
Gibeon em sonhos e lhe disse, pede o que
quiseres que te dê, o que é que ele pediu? a
teu servo dá um coração entendido, para
julgar o Teu povo, pedindo sabedoria, e o
Senhor se agradou desta petição. O Senhor
se agrada quando lhe pedimos sabedoria
que a todos dá liberalmente o não lança em
rosto, e ser-lhe-á dada.Tiago.l:5.
Também o Rei David quando ofertou algo
para a Construção do Templo orou e disse “
Eu bem sei Deus meu, que tu provas os
corações e que da sinceridade te agradas:

eu também na sinceridade de meu coração,
voluntariamente dei todas estas coisas: e
agora vi com alegria que o Teu povo que se
acha aqui, voluntariamente te deu. l Reis
19.17
Em Heb.l3:20,21 lemos; Nosso Senhor Jesus
Cristo, Grande Pastor das ovelhas, vos
aperfeiçoe em toda a boa obra, para
fazerdes a Sua vontade, operando em vós o
que perante Ele é agradável, por Cristo
Jesus, ao qual seja Glória para todo o
sempre,Amém.
O Nosso Amado Salvador, agradou sempre
ao Pai e fazer a Sua vontade era a Sua
principal comida,Jo.4:34. E foi do agrado do
Pai que toda a plenitude N'ele habitasse
C o l . l : 1 9 . P o r q u e N ' E l e h a b i t a
corporalmente, toda a Plenitude da
Divindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Col.2:9.
Para reflectir; No início do Seu Ministério,
aquando do Seu Baptismo por João no Rio
Jordão a voz do Pai fez-se ouvir, em
Testemunho ao Seu Filho, Este é o Meu
F i l h o A m a d o , e m q u e m m e
comprazo.Mat.3;16.
E quase no fim do Seu Ministério, no Monte
da Transfiguração o Pai reitera o Seu
Testemunho Este é o Meu Filho Amado em
quem me comprazo (agrado)AEle ouvi.
A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal,para que saibais como
vos convém responder a cada um.
O nosso amado Irmão Paulo dá um belo
exemplo: “Portanto, quer comais, quer
bebais, fazei tudo para Glória de Deus.
Portai-vos de modo que não deis escândalo
aos judeus, nem aos gregos nem à Igreja de
Deus, como também eu, em tudo. agrado a
todos, não buscando o meu proveito
próprio, mas o de muitos, para que assim se
possam salvar.

Agradando-lhe em tudo.

JOSÉ AUGUSTO PONTES
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AGRADANDO-LHE
em tudo

Por José Augusto Pontes
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A. DEFINIÇÃO

B) A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO

1. Intelecto

2. Sentimentos, emoções:

3. Vontade

C. O PROGRAMA DO ESPÍRITO SANTO

Morada Eterna:

Mestre Eterno:

Memória Eterna:

1. NO PASSADO

2. A OUTRA DIRECÇÃO OU TRAJECTÓRIA.

1.ESTA NOVA DIRECÇÃO TEM MUITO

DEVER E ESTÁ RELACIONADA COM A

MISSÃO DA IGREJA.

1-7

8 9-28

A igreja e a Grande comissão

D. O PODER DO ESPÍRITO SANTO

Nascimento virginal (Lc. 1:35):

Vida terrena (Lc. 4:1, 18):

Morte (Hb. 9:14):

Ressurreição (1 Pe. 3:18; Rm. 1:4)

A pneumatologia é a parte da Teologia
Sistemática que considera (estuda) o que a Bíblia
contém acerca do Espírito Santo.
Actos 19:2 (“… nem mesmo ouvimos que existe
o Espírito Santo.”), mostra uma realidade actual:
a tremenda ignorância que existe acerca da
pessoa e obra do Espírito Santo.
Esta ignorância é o da falta de
conhecimento e ensino bíblico do que é a

e o de não se ensinar “todo o
conselho de Deus”.
Existe, nos nossos dias, uma grande confusão e
erros amplamente difundidos com respeito a
esta doutrina fundamental das Escrituras, e é
vital para a fé de todo o crente que o seu ensino
seja visto à sua verdadeira luz e sustentada na
proporção correcta.

:
A Bíblia mostra-nos que se trata de uma e
que, por isso, reúne as

:

1 Co. 2:10-12: Esquadrinha e conhece de maneira
perfeita
Is. 11:2: Espírito de sabedoria e inteligência

Ef. 4:30: É possível entristecê-lo (pecado no
crente).
Ef. 5:19: Alegria que se traduz em cânticos e
louvores pelo enchimento do Espírito
Gl. 5:22: Uma das manifestações do Espírito
Santo é o gozo.

1 Co. 12:11: “Como Ele quer”.

:
Agora o Senhor vai fazer aos discípulos um
desafio que lhes trará, Responsabilidade,
Conforto, e um Programa diferente, o qual se
basearia no “novo” ministério do Espírito Santo.
Ele diz, em João 14:18, “ Não vos deixarei
órfãos”, pela simples razão que iria preparar
lugar para eles no Céu, mas também porque no
seu lugar viria a estar a pessoa do Espírito Santo.
Reparemos na passagem de João 14:16, “Ele vos
dará outro”; a palavra “Getros” tem dois
significados: A)- Distinto B)- Igual quanto à Sua
natureza.
“Eu vou dar-lhes um igual a mim” que será para
vós o Consolador, “Parakletos” que se colocará
ao lado como quem apoia, dá conforto, consola,
tendo a função de corrigir, ensinar, guiando-as
na Vida Cristã. É a presença e o poder de Cristo
ressurrecto em nós.

O que o Espírito Santo viria a ser para eles no
futuro e para aqueles que viriam a crer:

Estará para sempre em vós. João
14:16b; 17b.

Nos ensinaria o que Cristo
Falara. João 14: 26 .

“E vos fará lembra de tudo o
que vos tenho dito” João 14:26b.

Como o Espírito Santo se relaciona:

:
Não era permanente, era selectivo, em homens e
mulheres, e podia ser interrompido o cortado
pelo pecado, Sl. 51:10-12. No homem (Gn. 41:38;
Nm. 27:18; Dn. 4:8; 6:3):

Em algumas ocasiões veio sobre certos homens
para para um trabalho definido (Jz.
3:10; 6:34; 11:29; 1 Sm. 10:9-10; 16:13; 14:6).
O enchimento do Espírito Santo implicava algo

(Ex. 31:2-4; 35:30-31).

Lc.24:48 “Vós sois testemunhas destas coisas”
Lc.24:49 “Eis que envio sobre vós a promessa de
meu Pai, permanecei, pois na cidade, até que do
alto sejais revestidos de poder” (Onde finaliza
Lucas com esta promessa, começa Actos com o
cumprimento da promessa).
Importante: João 14:16, 17, 26; 15:26;
16:7,13,14,15.
Os Actos dos Apóstolos são uma crónica do que
Jesus Ressurrecto fez através do Espírito Santo.
Actos é a continuação da grande comissão Actos
1:1-8
Relação com os profetas: Is.32:15-20, 44:3-5; Joel
2: 28-31; Zac. 12:8-10 Mateus 28:18-20 Ir -
baptizar e ensinar (os três particípios
estabelecem um contraste com o único
imperativo “Fazei Discípulos” Em outras
palavras por o fundamento significa mais do que
evangelizar, inclui os ensinos aos novos crentes.
Lucas identifica esta palavra muitas vezes”
6:1,2,7 9:1,19,25-26,38, 11:26, 13:52, 14:22,28
18:23,27 19:9 20:1,30 21: 4, 16.

A apresentação da grande comissão: Cristo não
fechou a porta ao reino messiânico, mas Cristo
apresenta um novo programa e envia um novo

poder para o levar a frente.
A Evidência da grande comissão: Cap.
Jerusalém; Cap. Samaria, Cap. Fim da
terra. A igreja e a grande comissão: 11:16, Pedro,
11:19-30 Cristão, 12: 12 Centro, 12:25 Serviço
13:15 a Igreja enviando.

ctos 11:16- Pedro está quase a desaparecer do
relato deActos.
Actos 11:19-30- Igreja e a nomeação dos
Cristãos.

:
A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NO PRÓPRIO
CRISTO: Manifesta-se no nascimento, na vida
terrena, na morte e na ressurreição de Jesus
Cristo.

“O Espírito
Santo virá sobre toi e o poder do Altíssimo te
cobrirá com a Sua sombra…” Sombra de
soberania, de segredo e de santidade.Deus
controlando a criação desde o seio de uma
mulher (Mt. 1:20). A confirmação de que o que
está gerado em Maria, é do Espírito Santo.

Através da vida do
Senhor Jesus Cristo podemos ver o enchimento
ou controle, o ser guiado e a manifestação do
poder do Espírito Santo, ou seja, uma vida
saturada do Espírito Santo de Deus.

Na Sua morte. Morreu pelo
Espírito.

: Romanos 8:11
afirma que o Espírito Santo levantou dos mortos
a Jesus e que a mesma maneira vivificará os
nossos corpos mortais.

reflexo

vida

cristã resultado

pessoa

3 características da

personalidade

os capacitar

funcional

a

A morada do Espírito Santo é selectiva, electiva,

temporária e particular porque era para certos

homens, em certos momentos e para certos

propósitos.

SÉRGIO MARTINEZ

Por Sérgio Martinez

Guiados pelo Espírito Santo



EVANGELIZAÇÃO

No dia do Juízo Final segundo,
Apocalipse 6 e outras passagens,

deixa bem claro que Jesus, com o Pai, será o
Juiz de todos.
Na Sua primeira vinda, o seu objectivo não
foi. julgar, mas sim salvar.
Devemos compreender que o julgamento
de todos nós não é um acto que se vai
realizar no fim dos tempos, mas todos
vamos sendo julgados ,pelas nossas
atitudes e pelos nossos actos, ao longo da
nossa vida.
Mesmo que Jesus não tenha julgado as
pessoas na Sua primeira época, disse
palavras que efectivamente as julgaram.
Porque quem ouve e compreende as
Palavras de Jesus -palavras estas que Lhe
foram dada pelo Pai, e não lhes obedece,
está a julgar-se a si próprio. Aqui vemos da
p a r t e d o J e s u s u m a c o n v i c ç ã o
impressionante de que, aquilo que Ele dizia
era o Pai Divino que o estava a dizer por
meio dele.
Se vivemos de acordo com os nossos
caprichos e ideias, é obvio que todos os dias
teremos atitudes e cometeremos actos que
são suficientes para nos condenar.
Mas estas palavras de Jesus mostram que
existe urna alternativa para que alguns
sejam salvos da condenação: Basta
depositar a sua confiança em Jesus, o que é
o mesmo que depositar a sua confiança no
Deus que O enviou.
Considere actos e atitudes que tem tido ao
longo da sua vida que não poderão ser
aceites por um Deus justo. Peça perdão a
Jesus, receba-o na sua vida como Senhor e
peça sabedoria para não voltar a cometer
as mesmas ofensas.

mbora Carmem, ainda bem jovem,
aparentasse não ter falta de nada, ela

era profundamente infeliz. Percebia que
era uma pecadora e que, se morresse de
repente, jamais estaria diante de Deus por
causa da culpa que a esmagava. Por algum
tempo, ela viveu cativa do terror da morte.
Um amigo convidou-a para assistir a um
concerto de um famoso músico com o
objectivo de ajudá-la a livrar-se desses
pensamentos tenebrosos. Apesar de
Carmem não ver qualquer proveito nisso,
concordou em ir.
Ela não prestou atenção ao horário do
concerto. Em vez de uma multidão, viu
apenas umas poucas pessoas entrando
numa pequena sala e, sem atentar para o
que fazia, ela as seguiu.
Sentou-se e então se deu conta de quão
estranho era o lugar.
A sala era com bastante simplicidade, o
comportamento dos presentes era solene.
Ninguém pediu para ver o seu bilhete.
Alguém anunciou que seria cantado um
hino. Carmem percebeu seu erro, e decidiu
sair da sala. Estava pronta para o fazer
quando deixou cair o guarda-chuva,
fazendo um enorme barulho, e todos
olharam para ela.
Carmem se sentou de novo. Então as
pessoas se levantaram para orar. Essa era
uma experiência nova para ela; o
evangelista pediu a Deus que abençoasse a
pregação.Agora ela não poderia escapar.
A mensagem do Evangelho da graça
r e s p o n d e u á s q u e s t õ e s q u e a
atormentavam e encheram o seu coração
com uma nova esperança da qual tanto
necessitava. Aquele foi o “erro” mais
maravilhoso de toda a vida de Carmem.

ALFREDO DOS SANTOS Nosso Pão Diario30.06.2007

Qual é a enfermidade mais comum
que molesta as pessoas nos EUA?

Problemas de coração. Mais do que
qualquer outra doença, é o mal que mais
mortes prematuras causa.
Mas há uma enfermidade ainda mais
mortal do que o mau funcionamento do
órgão que bombeia sangue nos nossos
corpos.
Trata-se da doença espiritual do coração,
de que todos padecem. "Porque todos
pecaram e destituídos estão da glória de
Deus" (Rm. 3:23).
Eis o diagnóstico feito por Jesus Cristo, o
maior de todos os especialistas de
coração. "Porque do coração procedem
os maus pensamentos , mortes ,
adultérios, prostituição, furtos, falsos
testemunhos e blasfémias. São essas
coisas que contaminam o homem" (Mt.
15:19-20).
As Suas palavras ecoam o veredicto de
Jeremias 17:9, "Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perverso;
quem o conhecerá?" Este diagnóstico
inclui todos os que estão mortos em
ofensas e pecados (Ef. 2:1).
Nós precisamos de um coração novo -
que seja vivificado. Mas como pode isso
acontecer? É preciso o toque curador do
Senhor. Deus mostrou a Sua bondade
para connosco em Cristo Jesus quando
Ele deu o Seu Filho para que morresse em
nosso lugar. Ele vivifica-nos pela graça
por meio da fé; "é dom de Deus" (Ef. 2:8).
Pede-Lhe um transplante espiritual de
coração.

E
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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

No Juízo Final
Cria em mim, ó Deus, um

coração puro (Salmo 51:10) Um Erro Significativo
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Dia de Comunhão da CIIP-Sul

No dia 7 de Julho um grupo de cerca de 60
irmãos de 12 Igrejas Locais do Sul rumaram
ao Algarve, mais concretamente até Olhão,
para manifestarem assim a sua comunhão
com os queridos irmãos da Igreja Evangélica
Missionária de Olhão.
Ali encontramos os irmãos afadigados na
transformação de novas instalações que
arrendaram no centro da cidade para melhor
servir no testemunho, evangelização e serviço
da Comunidade envolvente.
De manhã houve oportunidade para
evangelismo de rua com distribuição de
literatura e pregação da Evangelho através do
Irmão Élio Damasceno..
Após o almoço na Quinta da Ana Velha da
ACJ em Quelfes, reunimos para edificação.
Que o Senhor continue a abençoar os
queridos irmãos e que o Senhor renove as
forças do Casal Mulheim.

.

Atracada com os outros barcos, uma réplica
da Arca de Noé abre as portas aos visitantes
na cidade holandesa de Schagen. No seu
interior, encontram-se modelos em tamanho
real de girafas, elefantes, leões, crocodilos,
zebras e bisontes.
O artista holandês Johan Huibers construiu a
arca como prova da sua fé na verdade literal
da Bíblia. Com uma altura equivalente a um
prédio de três andares e mais de 67 metros de
comprimento, a arca demorou quase dois
anos a ser construída. “O design é da minha
mulher, Bianca”, explicou Huibers à BBC.

Artista holandês constrói réplica da Arca de

Noé

IVG=Aborto

5.º Congresso Jovem da Igreja em Algeriz

Sabia que

Que muitos entendem de um modo aterrador
que a vida humana no ventre da mãe, não tem
valor? Sabia que: A nova lei que entrou em vigor
descriminalizando o aborto em Portugal deverá
custar 6,1 milhões de euros ao Serviço Nacional
de Saúde.
Estas estimativas divulgadas no Diário da
República reflectem o desprezo pela vida
humana associada ao desperdício do dinheiro
necessário para sustentar a vida e a saúde.

60 milhões de abortos por ano são

praticados no mundo.E Portugal colabora com mais

de 20 mil?

O Grupo de Jovens da Igreja Ev. em Algeriz
organiza o seu 5.º Congresso, que tem início no
dia 19 às 20h e termina dia 21 às 16:h Contamos
contigo! Inscreve-te O preço por congressista é
de 28€. Inscrições: Cristina Pinho: 914185979 ou
Mariana Oliveira: 917936699 até .30 de Setembro

"Algo está podre na Igreja"

Portugal oferece estádio à Palestina

Referindo-se á Igreja católica alguém escreveu que
“algo está podre na Igreja”. Na verdade podres estão as
normas, os dogmas e as invenções da igreja que eles
fizeram para confundir a verdadeira Igreja, esta
constituída por Filhos de Deus. Deus não tem essa
igreja. O deus dela não é Deus. Eles falam da “palavra”
de Deus mas a Palavra não os aprova.

O novo Estádio Internacional da cidade de Al-Kahder,
nos arredores de Belém, é construção financiada por
Portugal, através do IPAD. O recinto, custou 2.000.000
de dólares, tem capacidade para 6.000 espectadores, é
certificado pela FIFA e dispõe de piso sintético e
iluminação. Khalil Shahwan, director do Dep. de
Juventude e Desportos de Belém, agradeceu, em
entrevista publicada pelo diário El-Quds, à "nação
amiga portuguesa" pela sua importante contribuição,
esperando que esta sirva de exemplo a outros países,
para que ajudem o povo palestiniano a realizar as suas
necessidades.
Comentário: Sem autorização do povo português usa-se o seu
dinheiro para ajudar os que não precisam. Desemprego, saúde e
bem estar podem esperar [SP].

AGENDA

16 de Setembro -

5 Outubro

5,6,7 Outubro

26 30 Novembro

3 a 7 de Dezembro

10 a 15 de Dezembro

19 Janeiro 2008

24 Maio 2008

4 Outubro 2008

Baptismos no Rio
Certima Perrães, a partir das 10 horas.

V Encontro Nacional de Irmãos
no Hotel Monte Rio Aguieira, em
Mortágua das 10 ás 17 horas sobre o tema:
“Prosperidade”.

XII Encontro Nacional de
Jovens no Hotel Monte Rio Aguieira, em
Mortágua.

Reuniões especiais em
Paredes do Bairro Área da Bairrada, ás 21
horas, com a presença do Ir. Jayro
Gonçalves.

Reuniões especiais em
Cacia e área da Beira- Vouga ás 21 horas,
com a presença do Ir. Jayro Gonçalves.

Reuniões especiais
na Foz do Douro, Alumiara e Gulpilhares,
ás 21 horas, com a presença do Ir. Jayro
Gonçalves.

67ª Encontro Nacional de
Anciãos e Obreiros na zona de Lisboa com
programa dos irmãos do Centro.

68ª Encontro Nacional de
Anciãos e Obreiros na zona de Coimbra
com programa dos irmãos da CIIP_Norte.

VI Encontro Nacional de
Irmãos.
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V ENCONTRO NACIONAL DE IRMÃOS
5 de Outubro de 2007 (das 10 às 18h)

Local:

Hotel Monte Rio Aguieira (Mortágua)

Tema:

PROSPERIDADE

Preço da refeição: 8,00€

Comprometa-se com a sua presença

Marque almoço: 966848691 ou geral@ciip.net


