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e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu"

Eclesiastes 3:1
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ANO NOVO
AIS um ano se passou e, pela
graça de Deus, entramos
num novo ano, o ano de

1998. Faltam apenas dois anos para
chegarmos ao ano 2.000 ! Para o
nosso entramos no 11.º
Ano e este é precisamente o número
65.

Não podemos deixar de dar graças
a Deus por este ministério. O
Refrigério tem sido um elo de
ligação e comunhão, de infromação
e formação, de evangelização e sã
doutrina, sendo requerido por
muitos irmãos e amigos, não só em
Portugal como também noutros
países onde portugueses labutam.

Mesmo contra a vontade de uns
poucos, temos dado grande
importância à doutrina, alertando os
leitores quando é a "

(Col. 2:2), ou a
(Mat. 15:12), ou as

(Mc. 7:7), ou ainda os que
são

(Efés.4:14), pois a Bíblia a
todas estas condena.

Refrigério

doutrina dos
homens" "doutrina
dos fariseus"
"doutrinas que são preceitos dos
homens"

"levados por todo o vento de
doutrina"

Entretanto, se por um lado a
Palavra de Deus condena o falso,
por outro igualmente exorta
urgentemente e recomenda a
verdadeira doutrina.

Entre outras coisas, ela é
(2 Tim. 3:16), é

reputada como (1Tim. 4:6),
(1Tim. 1:10),

(1Tim. 6:3), (Tit,
2:10) e (2João 9).

Agradecemos a todos os bons
c o l a b o r a d o r e s , p e l a s u a
imprescindível colaboração. Sem
vós, queridos e amados no Senhor,
o não tinha chegado até
aqui. Esta é uma obra de fé e,
certamente, o Senhor a Quem
servimos e exaltamos a tem
sustentado. Portanto, irmãos,
queremos continuar a receber as
vossas part ic ipações neste
ministério. Esta obra é do Senhor e
Ele, em breve, virá e recompensará
a cada um segundo o seu trabalho -
Apocalipse 22:12.

"útil
para o ensino"

"boa"
"sã" "segundo a
piedade "de Deus"

"de Cristo"

Refrigério

m
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Departamento de Jovens da CIIP

RETROSPECTIVA - II CONGRESSO NACIONAL

urante três dias, os jovens tiveram a oportunidade de
ouvir 7 exposições bíblicas sobre o que é umreavivamen-
to espiritual e da sua necessidade em cada vida cristã,

dissertando depois em mini-grupos o que aprenderam. A urgente
necessidade de vidas dedicadas ao Senhor Jesus e
consequentemente consagradas à Sua Vontade foram os tópicos
mais acentuados durante este Congresso que culminou com
manifestação de cerca de 40 jovens em dedicarem as suas vidas ao
Mestre dos Mestres.

Foram momentos de grande beleza e de muita alegria ver os
jovens a apresentar os seus talentos com vários tipos de
intervenção enaltecendo o Nome de Deus através da música,
louvor (muito) e peças teatrais. Ainda 4 jovens subiram ao palco e
testificaram da sua fé e expuseram alguma experiência da sua
vida cristã.

O tempo do Congresso (3 dias) foi considerado por vários jovens
de "pouco", mas o convívio entre os mais de 220 congressistas de
mais de 50 Igrejas testemunharam que é importante este tipo de
realizações, de tal forma que no inquérito realizado na manhã do
último dia, 99% de jovens pediram um III Congresso para o ano de
1998 na mesma data.

18.Abril
ENCONTRO NACIONAL de Jovens, na área de Coimbra oub
Bairrada, da responsabilidade da Juventude de Coimbra e da
Bairrada

05.Setembro
ENCONTRO NACIONAL na Praia da Barra, Ílhavo, com voleibol de
praia, sob a responsabilidade da JEBV e JENO.

3,4 e 5 de Outubro
III CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS
Três dias para convívio e reflexão espiritual. O local, programa e
inscrições serão divulgados em breve nas Igrejas Locais.

01 Maio 1998

01 e 02 Maio 1998

(Responsabilidade da Direcção da CIIP)

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

I CONGRESSO NACIONAL DE IRMÃOS

Local: Quinta da Fonte Quente - Tocha.
*

(Responsabilidade dos Irmãos do Centro)
Local: Vila Nova de Poiares.

Este Congresso é especialmente dirigido a Anciãos e Obreiros.
Custo da Inscrição: 3.750$00 até 21 deAbril de 1998.
Mais informações - Direcção da CIIP-Norte e CIIP-Sul ouAv.João
de Deus, 1486; 4500 Espinho. Tel. (02) 7343652/7115086.

Tema: "História e Futuro dos Irmãos""
(Noite do dia 01 e todo o dia 02)

JEB-Juventude Evangélica da Bairrada
22 Fevereiro
22 Março -

- Encontro de Jovens - Perrães, 14:30 hr.
Encontro Especial

JEBV-Juventude Evangélica Beira-Vouga

15 Fevereiro
24 Fevereiro -

15 Março
23 Maio -

- Encontro de Jovens -Aveiro - 15 hr.
Torneio Desportivo de Futebol:

com convite a todos os
jovens de todas as áreas.
Encontro de Jovens - Pardilhó - 15 hr.
Passeio ao Luso, com convite a todos os
que se quiserem encontrar connosco
naquele lugar.

David Silva - Tel. (034) 911464

"Carnabola",

-

Contacto:

Direcção da CIIP

Actividades Juvenis

C A M PA N H A
N A C I O N A L
DE ORAÇÃO

"JOVENS COM UMA MISSÃO" estão a preparar um opúsculo que será oportunamente enviado
às Igrejas, para que os crentes se envolvam diariamente em oração durante o período de 01
a 30 deAbril de 1998, em assuntos específicos. Colabore.
Para maiores informações e pedidos de manuais, escreve ou telefone para:
JOVENS COM UMAMISSÃO -Apartado 46, 2726 Mem Martins Codex
Fax (01) 9202267 Email: mop24023@mail.telepac.pt

ENCONTRO NACIONAL da responsabilidade da JEO nas
Instalações da Igreja Evangélica em Torres Vedras. Contactar
Dina Martins para mais informações - Tel. (061) 23692

07.Março
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LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA HISTÓRICA DO POVO DE ISRAEL - 5

ois meses passados da saída do
Egipto (v.1), no primeiro dia do
primeiro mês, chegamos ao
ponto mais importante da

história do povo israelita. Deus
pretende revelar claramente os seus
planos para a concretização das
promessas anteriormente feitas.

É chegado o momento de se firmar o
concerto entre Deus e o seu povo. O
trecho contém solenes declarações do
Senhor através das quais são reveladas
bênçãos maravilhosas para o Seu povo.
Nelas se vê claramente a manifestação
sempre notória na relação de Deus com
o homem - .

Tinham partido de Refidim, lugar que
lhes ficaria inesquecível, onde viram:
1. A fraqueza da sua fé, quando não
tinham água para beber (17:14);
2. A provisão do Seu Deus, que lhes deu
abundância de água (17:6);
3. O poder do Seu Deus, que lhes fez
obter grande vitória sobre Amaleque
(17:13-15).

Ali o Senhor se revelou e deu as bases
da Aliança. Muitos lances importantes
da economia de Deus com os homen
têm ocorrido sobre os montes.

O mais importante foi sobre o Monte
Gólgota, onde se firmou o Novo
Concerto entre Deus e os homens,
mediante o sacrifício de Seu Filho, a
Maior manifestação da Sua Graça.

Do monte Deus falou a Moisés,
anunciando tudo o que o povo deveria
saber. É bom quando, antes de mais
nada, deixamos o Senhor falar-nos.

a Sua Graça

I-BASES DA ALIANÇA

A).ACAMPARAM DIANTE DO
MONTE (vv. 19:2,3)

Êxodo 19:2-9; Deut. 11:8,9, 18,19 B). QUANDO O SENHOR FALOU

O Senhor não falou muito, mas cada
palavra tinha um valor excepcional.

(v.4). basta
para nos levar a aceitar, incon-
dicionalmente, A
expressão «asas de águias» (v.4) fala-
nos das possibilidades imensas de subir
alto, que temos no Senhor.

Ele disse: (v.4).
Jamais chegaríamos a Deus se Ele
mesmo não nos levasse. Lemos em João
14:6:

! E em Isaías
40:31 lemos

.

.

O que vale no concerto que Ele faz
connosco é o que Ele e o que Ele

.Devemos estar prontos a dar
valor absoluto ao que Ele diz para
aproveitarmos das bênçãos excelentes
que Ele nos garante.

"Agora, pois, se diligentemente
ouvirdes..." (v.5) Lemos em João 5:24:

... "E guardareis a aliança» (v.5)

dentre todos os povos.
Priviégio imensurável ! Também o
somos porque comprados pelo sangue
precioso de Cristo (Tito 2:13,14;
1Pe.1:18,19; 2:9).

1.Lembrou-lhes do que lhes fizera
até àquele momento -

2.Cumpre notar as expressões
«Minha Voz» e «MinhaAliança» (v.5)

3.A essência do que Deus falou e
garantiu.

"tendes visto o
que fiz..."

a). Sereis minha propriedade
peculiar

O que Ele nos faz

o que Ele nos diz.

"vos cheguei a Mim"

"Eu Sou o Caminho... ninguém
vem ao Pai senão por Mim"

"sobem com asas de
águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam"

"Aquele que ouve a Minha voz e crê
nAquele que me enviou, tem a vida
eterna"

diz
garante

O que adianta Deus estabelecer a
aliança se não estamos prontos a
guardar ?

b).Ser-me-eis reino de sacerdotes.

c). Ser-me-eis nação santa

Não só reis, nem só sacerdotes, mas
reino de sacerdotes ! Aí está a vocação
divina para o seu povo. Infelizmente
não puderam cumpri-la. Agora ela está
deferida para nós pela Graça de Deus
(1Pe. 2:5,9;Ap. 1:5,6)

. Deus
quer separação total para Si dos que
Lhe pertencem. É o que deseja também
de nós, que hoje somos Sua Igreja
(1Pe.2:9). Só o Senhor podia
estabelecer uma aliança dessa
natureza com o seu povo,

(v.5).

Cabia agora a Moisés, porta-voz do
Senhor, dar conhecimento ao povo das
palavras ordenadas pelo Senhor (v.7-9).
Notemos que Moisés foi fiel na
exposição que fez, pois

(v.7). Seria
bom que todos os que falam da parte de
Deus não se omitissem no expor tudo o
que o Senhor ordena !

Parece que a resposta entusiasmada
do povo foi um pouco precipitada -

(v.8). Não foi esta a única vez que o
povo agiu assim (ver 24:3,7). A verdade
é que a experiência do povo tem
demonstrado o contrário. Quando disse

, evidenciou auto-
suficiência desastrosa. Só podemos
fazer com a ajuda do Senhor,
sustentados pela Sua Graça e pelo Seu
Poder. Quando confiamos nas nossas
poss ib i l idades , t ropeçamos e
fracassamos. Veja Romanos 7:15-25 e
Filipenses 4:13. Realmente, só nAquele
que nos fortalece. A nuvem escura foi
como que uma resposta divina à
manifestação de auto-suficiência
perigosa do povo (v.9). A felicidade do
povo dependia de crer no mensageiro e
Deus hoje fala-nos pelo Seu Filho, pelo
que nossa felicidade depende de
cremos nEle (Heb. 1:2).

"porque toda
a terra é Minha"

"expôs diante
deles estas palavras"

"tudo o que o Senhor falar, faremos"

"faremos tudo"

C).AMISSÃO DE MOISÉS

todas
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um factor de crescimento ?

II. O PLANO DO INIMIGO
7.ª PARTE (CONTINUAÇÃO
DO NÚMERO ANTERIOR)

No número anterior lemos de
algumas das armas que Satanás usa
sobre os crentes, às vezes com êxito.
Assim, a desconfiança, o desejo
veemente e perverso e ainda o
desânimo. Quanto a esta última,
começamos a analisar Neemias 4 e
de como este bom servo encarou o
desânimo em virtude de insultos que
lhe dirigiram. A primeira acusação foi
de incompetência. Ele encarou este
desafio com a oração. Mas as
acusações não se resumiram à
incompetência...(NR)

II. IMPOTÊNCIA (v.10)

III.INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

Judá aproximou-se de Neemias e
contou-lhe que os carregadores estavam
ficando fracos, estavam perdendo as
forças e o ânimo para fazer o trabalho do
Senhor.

É sério quando os cristãos perdem a
força espiritual e o ânimo para realizar a
obra de Deus.

Como é que Neemias contornou esta
situação? Com uma de sua
fé em Deus. "Senhor grande e temível"
(v 14). Sim, ele confiou na onipotência de
Deus.

Verso 12 - Os judeus disseram que
Neemias e os construtores não tinham
condições de defender a obra de suas
mãos, afirmaram que o inimigo era forte e
numeroso demais para Neemias.

O que é que Neemias fez? Vejam bem
a (v 13) e a («não
temais» - v 14). O acto de desanimar tinha
o propósito de dividir o povo e parar a
obra.

Qual é o antídoto para o desânimo?
Fp 1.18-20; 1 Co 15.58.

declaração

preparação exortação

5. Dissimulação

Se há uma coisa que tem provocado
divisão entre o povo de Deus é o
fingimento ou hipocrisia.

A epístola aos Gálatas regista um
acontecimento na vida de Pedro (Gl
2.11-13). Pedro não agiu em amor,
antes os seus motivos eram impuros.
Ele demonstrou inconstância, mostrou-
se um homem volúvel, de duas caras.
Quando estava com os gentios era uma
coisa, quando os judeus chegavam ele
mudava de posição e usava uma
máscara. A atitude deplorável de
Pedro teve três resultados:

Ele tratou os cristãos gentios como se
fossem cidadãos de segunda classe.

Deu a entender que os gentios não
poderiam ser salvos da mesma maneira
como os judeus.

Ninguém é uma ilha e o compo-
rtamento de Pedro teve uma influência e
impacto na vida de outros. Qual é o
antídoto para a dissimulação? (Fp
2.20; 1 Pe 1.22; Rm 12.9-10).

A). Dividiu o Povo de Deus.

B). Deturpou averdade evangélica

C).Desestabilizou outros irmãos-v-13

6. Discussões

1 Tim. 1:4 - Paulo não está
falando sobre a veracidade
destas h is tór ias (são
fábulas, lendas) e, sim, da
inutilidade e futilidade de
gas ta rmos tempo em
discuti-las. Há discussões
que produzem mais calor
do que luz, na verdade,
promovem divisões.

Uma divisão desta natureza aconteceu
na Escócia há muitos anos atrás.
Alguns irmã os insistiram que Hb 9.12
ensina que o Senhor Jesus entrou no
Santo dos Santos, isto é no céu, com Seu
próprio sangue, enquanto outros
defenderam vigorosamente o seu ponto
de vista que o Senhor Jesus entrou no céu
em virtude de Seu sangue. A divisão
existe até o dia de hoje. Uma vez, na
Conferência Anual de Lurgan, Irlanda do
Norte, os irmãos estavam estudando a
Epístola aos Gálatas e originou-se uma
discussão sobre a questão dos
destinários da epístola: se Paulo enviou a
carta aos crentes que habitavam ao norte
da província ou àqueles que habitavam ao
sul dela. A discussão durou horas e
muitos estavam perdendo a calma
quando um missionário perguntou: "Os
irmãos não acham que Deus enviou esta
carta a nós em Lurgan?"

Há assuntos que não são tratados
especificamente nas Escrituras, como por
exemplo, a hora quando devemos
celebrar a Ceia do Senhor, se devemos
ter uma Escola Dominical, o uso do fato
nas reuniões, a barba etc.

Satanás usa tais coisas e as
discussões que delas se originam para
introduzir cunhas entre o povo de Deus.

Qual é o antídoto para discussões?
(Fp 4.5, 7, 9). CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO
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DOUTRINAL
Quem tem estado atento, certamente já se apercebeu que nos últimos
tempos, alguns crentes arrogam-se de terem sido iluminados com
revelações de novas doutrinas. A sua propagação é rápida, mas os
resultados são confusão, abandono da doutrina dos crentes do primeiro
século, negação das doutrinas do Movimento dos Irmãos, divisão entre
crentes da mesma congregação, e no final, a destruição dos laços de amor
que os unia. É tempo de ser definido com precisão e com recurso exclusivo à
Bíblia, quais são as doutrinas que nos identificam como "Irmãos". E sejamos
coerentes: quem não se identificar com elas não pode ser considerado das

uão bela é a simplicidade da
da verdade bíblica, tal como
exarada na Palavra de Deus,
sem interpretações forçadas,

retiradas do contexto e ao abrigo da
divina inspiração (cfr. 2Tm 3:16,17) !

Quando leio J.N.Darby, I.C.Scofield,
George Müller, ST. McNair, Mackintosh, e
outros crentes do passado e comparo as
doutrinas que agora estão a ser
divulgadas em maior ofensiva em alguns
círculos, não posso deixar de me
entristecer e perguntar quais são as
doutrinas que verdadeiramente nos
identificam como simples movimento,
sem denominação, mas simultanea-
mente como completamente fieis aos
cristãos do Primeiro Século.

Quando, por outro lado, observo a
superficialidade de algumas Igrejas e a
falta de conhecimento em geral pela
subtileza com que estas armadilhas
estão a ser lançadas sobre nós, sou
forçado e convido a todos os leitores a
buscar na Palavra de Deus (e apenas
nela, mas em ela) a caracterização
da verdade para a Igreja.

Em primeiro lugar, qual a doutrina
que é para os nossos dias. Há quem corte
a Bíblia e deixe apenas as epístolas de
Paulo que o mesmo escreveu da prisão.
Os evangelhos, os Actos, as demais
epístolas, o Apocalipse (e naturalmente
o VT) não têm ensino para a Igreja. Não
é isso que lemos em 2Tm 3:16,17;
Mt.24:35.

Depois, qual o propósito da Vinda do

toda

Q
Senhor Jesus à terra. Ele veio para
morrer (João 3:14; 12:24-33), pois só
dessa forma glorificaria o Pai e nos
alcançaria eterna salvação - não apenas
para nós mas para todos aqueles que
(quer sendo do VT e que criam para o
futuro, ou do NT) cressem nEle (João
1:1-12). Muitas vezes o Senhor Jesus
falou da Sua Morte desde o início do Seu
Ministério. Mesmo após a Sua Morte,
Ressurreição e Ascensão, Ele não
poderia reinar de imediato, pois
convinha que o céu O retenha, de
acordo com Actos 3:21. Pois é
precisamente isto, e no mero plano das
conjecturas, das configurações
hipotéticas que alguns dizem que Ele
veio para reinar. Esquecem-se que o
Senhor não se submete a conjecturas
humanas, pois Ele faz toda a Sua
Vontade (Isaías 46:9 a 11) e que desde
Génesis 3:15, como o disse o próprio
Senhor, estava profetizada a Sua Morte
expiatória - passando pelos salmos e
pelos profetas (cfr. Lc. 24:25-27, Gn
22:18; 26:4; 49:10, Num. 21:9; Dt.
18:15; Sal. 16:9,10, Jr. 23:5, Ez. 34:23;
Dn 9:24; Mq. 7:20; Is. 53; Mal. 3:1, etc.)

É, por outro lado, completamente
contrário à Bíblia afirmar que qualquer
homem, seja do VT ou do NT tenha sido
salvo por qualquer outro meio que não a
fé, seja esse meio as obras, o baptismo,
os ritos ou a obediência à lei. Há
contudo quem diga que os crentes do VT
foram salvos pelas obras pela
instrumentalidade da fé... Busco na
Bíblia e encontro completamente o
oposto em Heb. 11; At. 10:34,35; 13:39;
Lc. 24:27; Hb. 11:6; Rm 3:21-28; 4:4,5;

Lc. 8:48; 17:19; 18:42; 23:41,43; Is.
64:6, entre muitas outras passagens. E
todas estas questões não são
secundárias, antes fundamentais.

Não podia faltar também o baptismo.
Este mandamento é agora convertido
em anátema e são aceites na Mesa do
Senhor pessoas que dizendo-se filhos de
Deus, recusam-se a baptizar-se.
Renegam assim o mandamento de
Mat.28:19; Ef.4:5; At.18:8,9 e à prática
da Igreja conforme At.2:41; 8:12,13;
36-38; 9:18; 10:48; 16:14, sabendo que
o Senhor disse que seríamos Seus amigos
se fizéssemos o que Ele manda (S.João
15:14). Ora, quem não obedece aos Seus
mandamentos e incentiva a outros a não
obedecer... fica o julgamento para o
Senhor.

Entre muitas outras doutrinas, agora
ressurgidas pelos ensinos de novos
mistérios que têm vindo a ser
"descobertos", este movimento (que
agora assim se pode chamar porque até
tem um site próprio na Internet em que
identificam à parte das Assembleias dos
Irmãos) só produziu a divisão, a rejeição
de alguns membros e o aviltamento da
sã doutrina.

Embora muitos tenham estado
calados (inclusive afirmando o fazerem
"por amor"...), é momento de sermos
coerentes e reconhecendo que a divisão
é um facto consumado, assumirmos
responsabilidade de defender, ensinar e
explicar com profundidade as doutrinas
que sempre nos identificaram e que nos
mantêm firmes no Senhor Jesus.
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MARIA AUGUSTA PRATAS; JOÃO DAVID SILVA; NARCISO CAMPOS; JOÃO PAULO SANTOS; ALBERTO MANAIA

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

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO

Berto, Marta Batata

Apartado 5 - 3860-PARDILHÓ

Somos gratos ao Senhor nosso
D e u s p o r t u d o q u a n t o
recordamos de vós, pela vossa

fidelidade e amor demonstrados por
nós no decorrer deste ano.

Podemos dizer com toda a convicção
que, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi
um tempo de buscarmos a direcção do
Senhor para vários projectos. No inicio
do ano como sabe, fui ao Brasil na
intenção de fazer novos contactos e
compartilhar o que está acontecendo
com o trabalho do aqui
depois de quatro anos de ministério.
Também pela graça conseguimos
novos apoios para o sustento da nossa
família. Viajamos durante este ano por
muitos lugares sempre motivados pelo
desejo de levar Cristo ao mundo e
glorificar o nome de nosso Deus.

A equipa de obreiros tem vindo a
crescer e as responsabilidades
também. Gravamos o primeiro CD do
Grupo musical e temos praticamente
tudo pronto para o arranque do projecto
da Escola Bíblica e de Musica

, que começará querendo o
Senhor em Setembro de 1999, até lá no
entanto muito trabalho há a fazer e
novos obreiros se juntarão a nós
possivelmente mais dois casais.
Amados, em 1998 temos previstas
várias actividades a nível de trabalho
com Igrejas, Acampamentos,
C o n g r e s s o s ,
Trabalhos com
casais, e outras
actividades inclu-
indo a prepa-
ração de todo o
c u r r í c u l o d a
escola e também
a preparação do
Centro com todas
as benfeitorias
necessárias...

Novo Caminhar

Novo
Caminhar

Manuel Paulo Pina Leite

Rua do Sarilho, 545 -1º Esq.

4460 GUIFÕES

Parece incrível como já passou
quase um ano, desde o inicio do
meu ministério a tempo inteiro com

a União Bíblica. E isso é bom sinal pois
normalmente as coisas boas passam
depressa , as más é que parecem nunca
mais acabar. Relativamente ao ministério
propriamente dito, pudemos ter cultos de
promoção ou anuais em variadas Igrejas
Evangélicas desde Braga e Guimarães,
passando pelo Grande Porto, e indo até
Penafiel, Aveiro, Sangalhos e Coimbra.
Algumas destas Igrejas foram visitadas
pela primeira vez , mas em todas elas
pudemos deixar a mensagem do
Evangelho e o incentivo à leitura diária e
sistemática da Palavra de Deus, cada vez
mais necessária e imprescindível na vida
de um Filho de Deus, e não só, no meio de
tanta confusão no mundo.

Também no acampamento das
Quintas do Norte pudemos sentir a
presença e a bênção do Senhor. Para
além da construção da Capela e alguns
outros melhoramentos, presenciamos a
operação do Senhor no coração dos
vários campistas. A lotação para cada
semana era de 35 e tivemos entre
crianças, adolescentes e jovens cerca de
170 campistas, sem contar com os chefes
conselheiros, directores e pessoal da
cozinha. Assim mais de duzentas
pessoas passaram no Verão pelos nossos
campos bíblicos das Quintas do Norte o
que para nós é um motivo de grande
alegria e gozo espiritual. Ainda mais
q u a n d o v i m o s 1 5 c r i a n ç a s , 3
adolescentes e 2 jovens aceitarem o
Senhor Jesus como seu Salvador.

Foram várias e de muitos lugares as
palavras de ânimo e estimulo que ao
longo deste ano recebi e queria mais uma
vez manifestar a minha gratidão a todos
os irmãos e irmãs que estão orando por
mim neste ministério. A oração de um
justo pode muito em, seus efeitos, e o
Senhor certamente está atento á voz do
Seu povo.

Paulo e Ana de Oliveira

GUIMARÃES

Samuel e Irene Ferreira

COIMBRA

Estamos animados com o
ministério aqui. Tem havido uma
maior comunhão entre os

crentes que têm convidado amigos para
reuniões, convívios, etc.

;Depois do Verão as reuniões de
Sábado recomeçaram com um bom
número de participantes; Duas irmãs
foram nomeadas diaconisas). Agora há
um grupo de ± 5 pessoas que têm
partilhado a liderança da igreja. O nosso
alvo é chegar ao ponto de ter anciãos,
que possam liderar a igreja.

Que o Senhor mande um avivamento à
igreja. Precisamos que o Espírito Santo
avive aqueles que tem andado um
pouco frios, e que incendeie os que
estão mais quentes.
As nossas instalações continuam a ser
local de inundações. Seria uma bênção
se surgisse outro local mais apropriado.
Ore sobre este assunto.

ano de 97 chegou ao fim e
sentimos uma enorme dívida
de agradecimento para com

todos aqueles que tem contribuido para
o sustento. Aproveitamos ainda para
vos informar que continuamos bem
pela graça de Deus. As lutas são
constantes, o que não é de admirar,
uma vez que a nossa guerra contra as
hostes espirituais da maldade é
continua, e dura, mas pelo poder de
Deus temos alcançado vitória.
Pedimos que continuem a orar por nós,
para que o Senhor nos continue a usar
para comunicar a, sua palavra aos
Homens.

Pedidos de oração

O
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LIDIA FLETCHER

Administradora do GBU

FAMÍLIA RIBEIRO

Apartado 31 - S.Cosme

4421 GONDOMAR CODEX

C

C

reio que nunca vos escrevi uma
carta, no entanto tenho mantido
o contacto pessoal com cada

um.No que diz respeito ao GB, tem
crescido de uma forma muito grande e
animadora. Neste momento existem 6
grupos estabelecidos e mais uns 10
grupos pioneiros. A nossa visão é até ao
ano 2000 ter grupos nas 30 principais
cidades universitárias de Portugal.
Neste momento, temos 13 coope-
radores .
Estamos a chegar ao fim do ano lectivo,
é a altura de fazer um balanço
financeiro, apoiar as várias pessoas
nesta área e pensar como podemos
melhorar nesta área e formar os
estudantes.
Em Fevereiro será altura de começar a
contactar organizações e Igrejas para
recolher projectos para a Operação
Verão para Deus.
O meu contrato com o GBU terminou
em Novembro. No entanto, a Direcção
Nacional renovou-o por mais 4 anos,
sendo a situação reavaliada ao fim de
dois anos. Por isso conto com as vossas
orações por mais alguns anos.
Começamos também um programa de
discípulado, envolvendo um grande
número de pessoas na Igreja o que tem
sido muito bom .Eu, estou a discipular
uma rapariga, a Patrícia que se
converteu e baptizou no Verão
passado. Ela tem crescido de uma
forma fantástica e quer aprender mais
acerca de Deus.
Sou também responsável por uma
classe de jovens, na Escola Dominical,
que tem crescido em número e em
entusiasmo, neste momento, estamos a
estudar um pouco de Apologética, de
forma a preparar cada um dos jovens a
testemunhar aos amigos e colegas.

ada um administre aos Outros O
dom como o recebeu, como
b o n s d e s p e n s e i r o s d a

multiforme graça de Deus."( 1Pe. 4:10).

Pelo trabalho do Senhor na prisão de
Paços de Ferreira, onde há muita
confusão devido à visita aos presos por
"testemunhas de Jeová, adventistas do
sétimo dia, igreja universal, católica,
etc.". Os rapazes têm muita confusão
com tantas ofertas religiosas.

Pedidos de oração:

Manuela e António Costa

2070 Pontével

Miguel e Dália Castro

Av. Antero Quental Lt 42 -3.D

FAFE

Samuel Paulo Santos

R. India Portuguesa, 242 1' E

4445 ERMESINE

R

L

ogamos as orações para o nosso
futuro como Obreiros aqui em
Pontével e Santarém, pois o

contacto que o António tem nesta fábrica
do Cartaxo termina em Dezembro e não
sabemos se vai ser renovado; Para já
dependemos um pouco dessa ajuda
nesse trabalho temporário, até que um dia
consigamos um sustento estável.
Para nós isso não é problema, pelo
contrário, temos apreendido coisas
maravilhosas que nos tem amadurecido
ao longo do último ano.Estamos gratos
pelas orações por nós.Continuaremos
orando pelo desempenho do Departa-
mento Missionário na Obra do Mestre.

ouvamos o Senhor pelo 2º Retiro
da Igreja (19-20/07/97), desta vez
nas Instalações da JANZ TEAM

(Viseu) abençoado tempo de convívio de
meditação e de fortalecimento de
amizades entre os jovens. Ore por este
grupo de jovens (7), que continua a ser o
nosso grande encorajamento.

Louvamos o Senhor pelo Projecto
Missionário da 2º Conferência Missionária
ter-se concretizado com uma pesada
encomenda para Angola (ao cuidado do Ir.
João Chilangosl), Com 20 Bíblias, muita
literatura evangélica, folhetos e cassetes.

Louvamos o Senhor pela Classe de 5
dias que tivemos num bairro pobre da
Cidade, com 7 decisões para Cristo.

erve a presente missiva para a
agradecer aos irmãos pela
participação na minha ida ao

COMIBAM'97 que ocorreu nos finais de
Outubro. Foi uma oportunidade única
para mim, que infelizmente não foi
compartilhada com mais ninguém de
Portugal.Os 5 dias intensos de
conferência foi de muito proveito para
avaliar , discutir e projectar o que se está a
fazer em missões, a partir das igrejas
latinas. Como foi esperado América
Latina está cada vez mais levando
missões como uma grande paixão
deixada pelo Senhor Jesus.
Pessoalmente, Deus renovou e motivou o
meu envolvimento em missões. Uma vez
mais me disponibilizei para partir quando
Senhor quiser. No entretanto, contactei
com várias missões e igrejas que
consideram Portugal como um futuro
campo missionário..

S

Família Dindinger,
Lagja n.º 2, Librazhd, Albânia

Todos nos sent imos bem
desfrutando da visi ta de
Marcel ino e Noémia, de

Espanha. Oramos para que eles sejam
usados no despertamento das igrejas
em Espanha e estas enviem para fora
os seus obreiros. Este mesmo irmão
tem sido tocado na sua visita até nós.
Estamos desejosos de ver nossos
irmãos Filipe Rudolfo e outros, de
Tennessee, USA, que planeiam estar
connosco depois do Natal.

Por favor orem para que estas
poucas semanas sejam um tempo de
refrigério para todos os crentes. O que
nós gostávamos realmente era que
viessem residir aqui, pois os obreiros
são poucos. Também o casal Floyd
Miller pensa visitar-nos em Janeiro e se
for da vontade do Senhor esperam, na
Primavera, ficar connosco.

Em Karkavec reunimo-nos num rés
do chão de um edifício de apartamentos
que o proprietário quer vender-nos, se
conseguir por seus documentos em
ordem. As irmãs ali começaram a
trabalhar com crianças. A Ester, nossa
filha, tem ali uma classe de inglês com
11 meninas e que está a correr muito
bem.

Em Perrenjas compramos uma casa
para as reuniões e esperamos em breve
ter uma família crente para ali viver, já
que é uma necessidade para a igreja.
Orai por Gezimi e Merita, aqui em
Librazhd. Ela é irmã de Lavdia, que no
mês passado. Ambos estão abertos par
escutar a Palavra de Deus. Gezimi leu
desde o Génesis até aos Salmos em
duas semanas e continua.

Orai também para que o Senhor use
os 2.000 calendários de leitura diária
que estamos distribuindo para o ano de
98, junto com muitos calendários de
bolso e também por 20.000 folhetos que
repartiremos com os irmãos de
Elbasam.
Em nome do SENHOR, Filipe Dindinger
e família. r

ORAÇÃO POR ALBÂNIA
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O QUE SUCEDEU
... com João 3:16

a histórica região do Somme,
estávamos a defender uma
trincheira, certa manhã,

bombardeados como de costume pelo
canhoneio do inimigo. De repente,
vimos uma nuvem negra de fumo, ao
rebentar um projéctil, cujos
estilhaços zumbiam ao passar ao pé de
nós, e o pobre camarada Bertrand
caiu por terra. O «Jaime Pequeno»
(que tinha quase dois metros de
altura!)e outro soldado saltaram para
a cova produzida pela explosão e
levantaram-no, verificando logo que o
seu estado era desesperado . Não
havia posto de socorros perto, e
alguns soldados juntaram uns sacos
vazios, dos que tinham estado cheios
de areia, e um velho capote, e
encostaram neles o Bertrand, no
fundo da trincheira, para morrer.

Passado pouco tempo, o Jaime
ficou surpreendido ao ouvir uma voz a
perguntar: «Podes dizer-me qual o
caminho para o céu ?» O Jaime saltou
outra vez para junto do Bertrand e
respondeu: «o caminho para o Céu ?
Sinto muito, meu amigo, mas não sei!
Vou perguntar aos outros».

Voltou ao banco de tiro e
aproximou-se do companheiro mais
chegado, mas este também ignorava o
caminho. A pergunta foi passada de
um para outro. «O Bertrand está a
morrer e quer saber o caminho para o
céu... podes informá-lo ?» A pergunta
passou por desasseis colegas sem que
qualquer deles pudesse explicar ao
amigo moribundo como se podia salvar !
Imagine-se! Dezasseis jovens, criados
num país que se diz cristão, e nenhum
deles podia prestar auxílio a um colega
na hora da morte ! É muito triste ver um
amigo morrer sem o poder ajudar... De
nada vale consolá-lo com o que se supõe
ou imagina. O que ele carece é da
verdade.

Com a apresentação ou envio deste talão, receberá gratuitamente o que
assinalar com X:

Um Evangelho segundo São João;
Um Curso Bíblico por Correspondência;
Uma visita nossa.

�

�

�

Nome: _________________________________________________________

Morada:________________________________________________________

___________ - ___________________________________________________

Profissão:____________________ Idade:_______ Telefone:______________

OFERTA

Envie para: REFRIGÉRIO - Rua do Penedo, 24 4405 VALADARES PORTUGAL

Quantos há como aqueles dezasseis! E
tu, que dirias ? Poderias abrir o velho
livro da Palavra de Deus, e mostrar-
nos o caminho para o Céu ?

O número 16 saltou do banco de tiro
e foi a correr para o próximo posto,
onde outro se mantinha alerta.
Perguntou a este se ele conhecia o
caminho para o céu. E ele, com um
sorriso que lhe iluminava o rosto,
disse: "Conheço, sim !". Metendo a
mão no bolso da camisa, tirou um
Novo Testamento , mostrou um
versículo sublinhado e disse para ele
por a sua mão ali e dizer ao moribundo
que aquele era o caminho.

O número 16 voltou depressa e
mostrou a Bertrand o Novo
Testamento e disse-lhe: Já sei o
caminho para o céu: «Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu

o Seu Filho Unigénito, para que todo
aquele que nEle crê, não se perca,
mas tenha a vida eterna"

«Eu Sou a
Porta, se alguém entrar por Mim, será
salvo»

"Eu Sou o
Caminho, a Verdade e a Vida;
ninguém vem ao Pai senão por Mim"

(João 3:16).
Reflectiu-se logo uma imensa paz

no rosto do Bertrand. De repente,
dando o último suspiro, exclamou:
«Todo aquele !...» e caiu morto. Que
grande mudança; passar do campo da
batalha para a presença de Cristo !

Posso dizer-vos, amigos, que isto é
realidade. Jesus é o Caminho, um
Salvador real, que disse:

. Jesus morreu para nos trazer a
Deus. Ele mesmo disse:

(S.João 14:6). Receba este Salvador,
agora e terá a vida eterna, o caminho
assegurado para o Céu.
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uma só palavra... tantos destinos...

Organização Mundial de
Saúde define como
toda a substância que sendo
introduzida no organismo

pode modificar uma ou mais funções
alterando o sistema nervoso com a
introdução da dependência física
e/ou psíquica do indivíduo. Se
olharmos pelo lado etimológico desta
palavra de origem persa que significa
"demónio" recordamos que a Bíblia
diz que ele veio para matar, roubar e
destruir.

Um exemplo desta realidade é o
que uma revista "Veja" de 1995 diz de
Abrão Levin. Com 31 anos de idade
este homem herdeiro de uma cadeia
de empresas, é viciado em cocaína
desde os 15 anos e admite que se
tornou numa pessoa sem escrúpulos.
Já roubou o seu pai, surrou a sua
esposa e deixou de pagar dividas para
comprar droga. Hoje diz que o seu
futuro é a morte ou a loucura total.

Existem dois tipos de drogas:
Aquelas que se comercializam
livremente (álcool,tabaco e alguns
medicamentos)e as outras que sendo
proibidas são consumidas muitas
vezes com o beneplácito das
autoridades (cocaína, crack, heroína,
maconha, ópio,etc.). Podem ser
ingeridas, inaladas ou injectadas que
sempre irão produzir dependência no
uso.

Os sinais externos de um drogado
são: A sua apetência para o estado de
má disposição, perda de apetite,
desinteresse pela escola, trabalho,
família, jogos e amizades, sonolência
ou dificuldade de dormir, tendência
para mentir, cheiro incaracterístico,
manchas ou marcas no seu corpo e
acima de tudo modificações

droga

periódicas no seu comportamento (de
um estado feliz passa a triste,
calado, lento, etc.).

No nosso país fala-se por vezes em
legalizar ou despenalizar a droga,
para quê? Pergunto.

As drogas são rejeitadas pelos
moralistas e pelos verdadeiros
cristãos porque elas provocam
nefastas doenças no corpo e espirito
d o s e r h u m a n o . N ã o é a
despenalização da droga que
diminuirá a criminalidade, antes a
aumentará com a procura de valores
monetários para a sua aquisição.

O drogado precisa de comer, de
dormir e de se estimular no vicio para
sobreviver, mas devido ao seu estado
de inebriamento e alteração psíquica
fica impossibilitado de angariar
proventos legais através do seu
trabalho, por isso, rouba, espanca,
mata ou prostitui-se para alcançar os
seus objectivos. É esta a sociedade
que se perfilha quando se fala em
despenalização.

Legalizar as drogas
para não ter as prisões
cheias de toxico-
dependentes e os
tribunais carregados de
processos é transferir o
presente número de
casos, multiplicados
por números inima-
g ináveis , para os
hospitais e para pro-
cessos de condenação
por crimes violentos.

Legalizar a droga é
tornar a esfera em
que vivemos num meio
social impuro, onde a
prostituição, o furto,

as doenças (sida, hepatite, etc) e a
vizinhança desagradável proliferam.

Adroga escraviza.

Muitas pessoas estão hoje
dominadas pelo stress, mau-humor,
irritação, explosões de raiva,
depressão e sentimentos de culpa por
causa da caminhada que realizam no
labirinto da droga.

Temos um conselho para ti: Foge da
aceitação de prazeres que parecem
interessantes, como a busca do
desconhecido, a procura do poder, um
status diferente de superioridade e a
ideia que através de um qualquer pó,
fumo ou líquido encontras felicidade e
resolves ou esqueces problemas.

Só numa experiência de comunhão
com a Pessoa de Jesus Cristo se pode
encontrar a verdadeira paz, alegria e
felicidade. Também a certeza de um
futuro de gozo e prazer.
Um convite: lê a bíblia :
(João 8:44 - João 8:34 e 36 - João

16:33 - I Tessal. 5:23 - Tiago 4:4).
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Aliança Evangélica Portuguesa

RETROSPECTIVA - I ENCONTRO NACIONAL

D
ecorreu na Aula Magna da Reitoria da Universidade de
Lisboa, o I Encontro Nacional da Comunidade
Evangélica, com a presença de Sua Excelência, o

Presidente da República, Ministro da Justiça e Procurador
Geral da República, além de outras mui distintas
individualidades da Nação Portuguesa.

O programa matinal foi especial para jovens com a
introdução de um painel de opinião e apresentação musical do
Grupo "Modus Vivendi".Na parte da tarde, um coro de várias
Igrejas cantou, a Palavra de Deus foi anunciada e o Presidente
da AEP interveio assim como Sua Excelência, o Presidente da
República, perante uma assistência superior a 2000 pessoas.

Centro Evangélico Retiros Palhal

Lar de Idosos "Vida Nova"
PRESENÇA DA A.E.P. NA EXPO'98

A
Comunidade Evangélica, através da AEP irá estar

presente na Expo'98, no Pavilhão Inter-Religioso nos
seguintes períodos: 14 a 20 de Junho; 19 a 24 de Julho;

22 a 26 de Agosto e 30 de Agosto a 06 de Setembro. A liderança
da AEP considerou que a possibilidade que se deparou aos
Evangélicos de estarem presentes nesta importante Exposição
Mundial era uma oportunidade de testemunho que não
deveríamos deixar de aproveitar. Por isso ali estaremos, pela
fé. A nossa presença ali, irá envolver um encargo de cerca de
Esc. 5.000.000$00, que tem de ser suportado pela nossa
comunidade.

COMACEP - Comissão para a Acção
Educativa Evangélica nas Escolas Públicas

O
ensino da disciplina de Educação Moral Religiosa

Evangélica constitui uma oportunidade tremenda na
afirmação da Comunidade Evangélica no seio da

sociedade portuguesa da presente década. São já oito anos de
ministério transmitindo as Boas Novas do Evangelho de Jesus
Cristo. No ano lectivo de 1997/98 foi atingido o maior número
de turmas, ou seja, 100. Neste ano lectivo, após persistentes
diligências por parte da COMACEP junto do Ministério da
Educação, entrou em vigor um despacho que regulamenta as
habilitações dos professores de ENRE e confere autoridade
académica a Institutos e Seminários Evangélicos.

Pela acção e desempenho dos professores que no ano
lectivo 1997/98 leccionam a disciplina de ENRE;

- Pelo testemunho efectivo dos alunos cristãos evangélicos;
- Pela ultrapassagem dos obstáculos de índole burocrática.
- Que os encarregados de educação e líderes espirituais

estejam motivados perante esta oportunidade de
evangelização.

- Por todos aqueles que, de uma forma mais directa, têm
dado a um contributo precioso e abnegado a este ministério
(membros da direcção, delegados regionais, assessores,
conselheiros e muitos outros).

MOTIVOS DE ORAÇÃO:
-

A
Direcção do CERP informa a todos os crentes e Igrejas
que têm apoiado esta Obra do Senhor que tendo
iniciado a sua actividade com o saldo zero, verificou-

se um razoável saldo positivo decorrente dos Retiros de 1997.
Por ter sido o primeiro ano e não termos dados indicadores,
foram estabelecidas restrições no sentido de reduzir ao
máximo as despesas e não foram efectuados quaisquer
melhoramentos nas instalações, que aliás, pertencem à Igreja
de Pardilhó. Agradecemos assim a todas as Igrejas e crentes
individuais que apoiaram este Ministério com as suas ofertas,
em géneros aimentícios e numerário, bem assim com o seu
serviço no Palhal. Sendo certo que o saldo foi positivo, há
necessidade de obras urgentes (área da cozinha, instalações
sanitárias e acessos). Não podemos contudo deixar de louvar o
nosso Deus porque mostrou mais uma vez e, inequivocamente,
que é um Deus Fiel. Glória ao Seu Nome.

A
Assembleia de 22.11.97 para discussão e aprovação do
orçamento para 1998, decorreu com normalidade. O
orçamento para 1998 é de 13.000 contos que julgamos

irá custar a manutenção do Lar neste ano. Durante 1997 o
Senhor supriu as necessidades do Lar e ainda conseguimos
economizar o suficiente para adquirirmos uma carrinha de 9
lugares para transporte dos utentes e outros serviços.

RECOMENDAMOS os seguintes livros para a sua leitura:

PEÇA A: LIVRARIA ESPERANÇA, Rua do Penedo 24
4405 VALADARES - Tel. (02) 7115086

Evangélicos em Crise.................... 2.200$00
A Sedução do Cristianismo..............2.200$00
Escapando da sedução...................2.400$00
O Enigma das Origens....................3.000$00
Casamento e Família.....................1.200$00

livraria esperança

Primavera em Israel
15 a 22 de ABRIL de 1998

Visitando Jerusalém (Nova e Antiga), Jardins Bíblicos, museus,
Monte Sião, Cenáculo, Horto e Gruta do Getsemane, Monte
Scopus, Monte das Oliveiras, Igreja do Pater Noster, lugar da
ascensão, Jardim do Túmulo, lugar do Calvário, Tiberíades,
Monte das Bem-Aventuranças, Tabga, Cafarnaum, Banias,
Montes Golan e outros locais de interesse bíblico. Ceia do
Senhor com os irmãos da Igreja de Jerusalém.
Coordenação deAugusto Poças e Manuel Ribeiro.
Programa detalhado a enviar às Igrejas.
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A PRE-EMINÊNCIA

Leitura: Colossenses 1:18, Lucas
24:27,44; João 1:45; 5:39,46; Heb.
12:2,3.

CRISTO É PRE-EMINENTE NA
BÍBLIA.

1.Jesus, a Si Mesmo, ensinou que
Ele era o tema predominante do
Velho Testamento-Jo. 5:39,46

Bíblia é Cristo-cêntrica. Se
tirarmos Jesus Cristo do Velho
Testamento, então os tipos e

as figuras do Pentateuco, Salmos e
Profetas e toda a estrutura dos 39
livros do Velho Testamento é
demolida. O Velho Testamento sem
Jesus Cristo torna-se um enigma, um
mistério, cheio de cerimónias não
e x p l i c a d a s , p r o p ó s i t o s n ã o
alcançados, desejos não cumpridos e
profecias cujas palavras são vazias.
Jesus Cristo é o ponto central à volta
de Quem todo o Novo Testamento é
construído.

No VT temos a revelação da
necessidade da humanidade. No
Pentateuco (os cinco livros de Moisés;
Génesis a Deuteronómio) vemos um
desejo exprimido por um sacerdote,
para tratar do problema do pecado e
trazer a salvação.

Nos livros históricos, o grito é por
um rei, para reinar em justiça. Nos
outros livros do Velho Testamento a
procura é por um profeta, um que
pudes se , f i na lmente e com
autoridade, revelar a Palavra de Deus
ao homem.

Em Jesus Cristo vemos tudo isto
cumprido. Ele é o grande Sumo
Sacerdote, Ele é exaltado e coroado
como o Rei dos Reis, Ele é o Verbo
(Logos), a Palavra de Deus - Heb.1:1-
3. Ele é o ponto central de todo o VT e

de Jesus Cristo

2. Jesus é também o assunto
principal do Novo Testamento.

No discurso no cenáculo, João 13-
16, Jesus falou da vinda do Espírito
Santo. Estas foram as últimas palavras
de Jesus aos seus discípulos antes da
cruz. Neste discurso, Jesus fez três
previsões que cobrem todas as áreas
sucessivas do Novo Testamento.

. Esta última
f r a s e r e f e r e - s e ao s qua t r o
evangelhos. O Espírito ensina-nos e
guia-nos e faz-nos lembrar a vida do
Senhor Jesus nos Evangelhos.

Por exemplo, o Espírito Santo
mostra-nos Jesus como Aquele que
nos dá paz - João 14:27, amor - João
15:9,10 e gozo - João 15:11.

2.1. João 14:26

"Aquele Consolador, o Espírito
Santo que o Pai enviará em Meu
Nome, Esse vos ensinará todas as
coisas, e vos fará lembrar de tudo
quanto vos tenho dito"

2.2. João 16:13

"Quando aquele Espírito de
verdade, Ele vos guiará em toda a
verdade, porque não falará de Si
mesmo, mas dirá de tudo o que tiver
ouvido, e vos anunciará o que há-de
vir"

"Ele vos guiará em
toda a verdade"

"Ele testifica
de Mim" Ele me
glorificará".

.

Notai a frase
. Aqui temos as

Epístolas onde encontramos as
v e r d a d e s f u n d a m e n t a i s d o
Cristianismo e da Igreja.

É essencial notar que a Obra do
Espírito Santo nunca é divorciada de
Jesus Cristo ou da Palavra de Deus.
Lemos em João 15:16,

, em João 16:14, "

As pessoas que dizem que o Espírito
levou-os a fazer coisas ao contrário do
exemplo de Cristo, ou do ensino da
Palavra de Deus, estão enganados e
estão a ser guiados por outro espírito,
que não o Espírito da Verdade. -->
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Aqui temos o Apocalipse, a vinda do
Senhor Jesus, como Rei dos Reis,
Senhor dos Senhores, reinando sobre o
Seu império global.

Para recapitular: no Velho
Testamento, Jesus vem. No Novo
Testamento, Ele morre.Nos Actos dos
Apóstolos, Ele vive; nas epístolas, Ele
salva, noApocalipse, Ele reina.

N o Ve l h o Te s t a m e n t o , a
preparação; no Novo Testamento, a
man i fes tação. Nos Actos , a
proclamação; nas epístolas, a
realização; no Apocalipse, a
consumação.

Do princípio até o fim, Jesus Cristo
é preeminente, é predominante.

Há muitos tipos do Senhor Jesus no
Velho Testamento. Negar a existência
destes " t ipos " (como alguns
"professores" fazem), é negar o ensino
do Novo Testamento. Vejamos alguns
exemplos: Romanos 5:14; 1Cor. 10:4,
6 e 11.

Um dos tipos mais conhecido é a
vida de José, filho de Jacó, no livro de
Génesis. A sua vida foi uma figura
dramática das experiências e
relacionamentos do Senhor Jesus.

Há três fases na vida de José:
1.º - O FilhoAmado;
2.º - O Servo Rejeitado;
3.º - O Salvador exaltado.

"Vos anunciará o que há-de vir"

TIPOS OU FIGURAS DO SENHOR
JESUS NO V. TESTAMENTO.

" No Velho Testamento, Jesus vem.
No Novo Testamento, Ele morre.Nos
Actos dos Apóstolos, Ele vive; nas
epístolas, Ele salva, no Apocalipse,
Ele reina."

Outra figura encontramos em Salmo
22:15, onde temos uma descrição em
detalhe da sede de alguém que está a
sofrer (cfr. S. João 19:28).

As figuras no Velho Testamento são
como dedos apontando para a vida do
Messias, o Senhor Jesus.

Ele seria um libertador como
Moisés; um sacerdote como Arão e
Melquisedeque; um capitão como
Josué; uma oferta como Isaque; um
rei como David; um conselheiro sábio
como Salomão. Ele seria a Arca do
Concerto, o sacrifício sobre o altar, o o
maná do céu, o cordeiro pascal, o
bode expiatório, o Leão da tribo de
Judá, o Bom Pastor, a raiz duma terra
seca e também um ramo frutífero.

Se tirarmos Jesus do Velho
Testamento, então toda a profecia
Messiânica torna-se um beco sem
saída.

Jesus disse:

(João 5:39 - cfr. Deut.
18:15,18).

"Examinais as
Escrituras... são elas que de Mim
testificam"

As Escrituras - O Velho Testamento-
testificam de Jesus, mas os Judeus
n ã o O r e c o n h e c e r a m . E l e s
procuravam conhecer a Palavra de
Deus, mas não reconheceram o Deus
da Palavra. Eles não viram Cristo nas
Escrituras, e até hoje, continuam na
mesma situação - veja 2 Coríntios
3:14-18 e 4:3-6.

Nós, porém, podemos dar graças ao
Senhor, pois em toda a Escritura,
podemos ver Jesus. Ele é central. É o
mesmo ontem, hoje e eternamente.
Pré-eminente em tudo.

Intercom Jovem'98
Jovens, líderes de jovens e professores da Educação

Moral e Religiosa Evangélica, interessados em
desenvolver ministérios entre a juventude, vão dispor de
uma semana de formação no Instituto Bíblico Português,
no Tojal, Loures, de 13 a 18 de Abril de 1998.O módulo
para jovens concentrar-se-á na vida devocional,
testemunho, evangelismo pessoal e resolução de
conflitos.

INTERCOM JOVEM 98 é uma iniciativa da Mocidade para
Cristo e do Instituto Bíblico Português e vai reunir uma
equipa de formadores nacionais e internacionais.

Mais informações podem ser pedidas a: Mocidade Para
Cristo, Rua Serra de Baixo, 10; 2725 Algueirão. Tel. (01)
9207354 ou Fax (01) 9207387.

I CONGRESSO NACIONAL DE IRMÃOS
Tema: História e Futuro dos Irmãos

- INSCRIÇÃO -

Sub-Temas: O papel da Juventude no princípio dos Irmãos;
Panorama Histórico dos Irmãos no Norte;
Panorama Histórico dos Irmãos no Sul.
Desafio para o futuro.

Local: Quinta da Fonte Quente - Tocha; 01 e 02 Maio de 1998.
----------------------------------------------------------------------------------

NOME: ____________________________ IGREJA:_______________

Custo Total: 3.750$00 desde jantar dia 01 a Lanhe de dia 02 ou:

Jantar dia 01 Almoço dia 02 (1000$) Sinal: 1.000$00

Enviar para Av.João de Deus, 1486, 4500 Espinho
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Quem irá pagar ?
os dias actuais, é pratica
mente impossível recebermos
algo gratuitamente, por
várias razões que são óbvias.

Quando pensamos que todas as coisas
têm o seu custo, o seu preço, porque
levam tempo, trabalho e material,
temos logo o porquê do que atrás se
disse.

Há artigos que são indispensáveis -
artigos de primeira necessidade - e
que, por tal motivo, nos sentimos
compelidos a adquiri-los.

Depois, há outras coisas que, não
sendo de absoluta necessidade,
compramos, aproveitando o facto de
estarem em promoção ou em saldo. E
por fim, existem aquelas coisas que
não tendo grande interesse, que não
podem satisfazer, que não contribuem
para a nossa saúde nem para a nossa
felicidade, mas que são procurados
pela nossa sociedade consumista.

Após ter feito estas cogitações,
disse para comigo:« É incrível como há
dinheiro para adquirir coisas fúteis e
de valor relativo».

Estou a pensar, entre outras coisas,
na profusão de revistas e livros que
estão à venda nas bancas, cujo
conteúdo em muitos casos é pouco
aconselhável, não tem nível,
chegando a ser indecoroso. Quem
compra tais artigos? Quem tem poder
económico, e não só !... Mas porquê se
vê tanta miséria moral, tanta pobreza
e tanta desgraça? Diz o povo: «Casa
onde não há pão, todos ralham e
ninguém tem razão».

(sustento)? »Isaías 55:1-3.

«Porque gastais
o dinheiro naquilo que não é pão

Os cristãos sabem, ou devem saber,
o que lhes convém, visto que tudo lhes
é lícito (facultativo), mas nem tudo
convém, nem tudo edifica e que o
Espírito Santo ajuda a discernir entre
o que convém e o que não convém. As
suas preferências, prioridades e
reflexões, deverão incidir sobre tudo
aquilo que é útil, verdadeiro, puro

Os cristãos devem saber o que lhes convém,

pois nem tudo convém e nem tudo edifica.

de boa fama, etc., etc. (Filipenses
4:8).

Quem irá pagar tanto esforço,
talento, dedicação e tempo gastos ?
«

(Mateus 4:4).
Parece-me, que os crentes não

estão a ver bem este problema, ou
então estão menos atentos à
realidade.

Nesta perspectiva, não

me parece justo nem

aconselhável contribuir,

apoiar e adquirir aquilo que

não tem valor para nós,

deixando por contrapartida

de apoiar aqueles que

trabalham para uma causa

justa, aqueles que se

esforçam por nos oferecer

boa leitura, bons textos,

boas revistas e jornais.

Nem só de pão viverá o homem, as de
toda a Palavra que sai da boca de
Deus.»

«Digno é o obreiro do seu salário» (1
Timóteo 5:18). Quem irá pagar os
custos da Obra: Casas de oração,
obras, salários, benfeitorias, revistas,
jornais, livros, etc., etc. ?

Como bons despenseiros que
somos, invistamos a nossa riqueza,
ajudemos, apoiemos e estimulemos
aqueles que nos servem, por forma a
que não se sintam desencorajados
nem entristecidos. (Hebreus 13:16-
17).

Estamos a ser ricos para com Deus?

(Mateus
6:19-21).

«Onde estiver o vosso tesouro, aí
estará o vosso coração.»
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Histórico dos Hinos

"Ouvi o

Salvador"
(H.C. 99)

Ouvi o Salvador dizer:
"Vem descansar em Mim"
E no Meu peito encontrarás
consolação sem fim...

Ouvi o Salvador dizer:
"Vem descansar em Mim",
E no Meu peito encontrarás
consolação sem fim".

Vim a Jesus e Lhe entreguei
Meu triste coração;
Abrigo, gozo e paz achei -
Achei consolação.

Estávamos procurando com muita
insistência a história do conhe-
cidíssimo hino "Oh! quão cego andei",
sem lograrmos êxito.

Contudo, conseguimos descobrir e
trazemos para os estimados leitores a
história do hino

Notem os dilectos leitores, as lindas
expressões de cada verso!

É a expressão de Cristo, citada por
Mateus, no cap.11e v. 28 do seu
Evangelho!

O autor identificou-se bem com o
seu Senhor e Mestre, como fez o
Salmista, para, em seguida, exprimir
a sua própria decisão a mostrar os
resultados!

Leia o caro leitor novamente estas
palavras, mas meditando nelas

"Ouvi o Salvador
dizer...".

!

O segundo verso diz:

Foi o Senhor Quem disse:

. S. João
4.13-14.

E o autor nos conta:

Aterceira estrofe diz-nos:

Foi Ele mesmo Quem disse essas
palavras a todos os que desejarem
ver:

. S.João
8.12.

Ao que o autor responde:

Realmente, Cristo é o Sol da
justiça: "Mas para vós que temeis o
Meu nome nascerá o sol da justiça,

De graça eu sempre dou
Às águas vivas Vem beber,
da vida a Fonte Eu sou.

"Vim a Jesus e me prostrei,
Às águas e bebi;
Jamais a sede sentirei,
Estando sempre ali".

"A luz do mundo sou;
Oh! vem a Mim,
Pois quem vier
Terá a luz que dou".

Vim a Jesus e nEle achei
O sol que brilha em mim;
E nessa luz caminharei,
Até da vida o fim.

"Quem
beber desta água tornará a ter sede;
aquele, porém, que beber da água
que Eu lhe der, nunca mais terá sede,
para sempre; pelo contrário, a água
que Eu lhe der será nele uma fonte a
jorrar para a vida eterna"

"Eu sou a luz do mundo; quem Me
segue não andará nas trevas, pelo
contrário terá a luz da vida"

Fornecido por Elisabeth Alexander

trazendo salvação nas suas asas;
sairraeis e saltareis como bezerros
soltos da estrebaria" (Malaquias 4.2).

E assim, o autor do hino,
experimentou com indubitável
benção, a luz permanente do Senhor
"até da vida o fim"! Quem escreveu
essas palavras foi o dovotado ministro
do Evangelho, o Dr. Horácio Bonar, que
viveu nos anos 1808 - 1889. Nascido
em Edinburgo na Escócia, sagrou-se
ministro aos trinta anos de idade.
Conta-se que este consagado servo de
Deus passava muitas horas em oração;
estava sempre visitando os crentes,
ou pregando, ou escrevendo. Dizem,
também, que o Dr. Bonar escreveu
esse hino baseado nas Escrituras
citadas e, principalmente, no
versículo 16 do Evangelho de João,
capítulo 1: "Porque todos nós temos
recebido da sua plenitude, e graça
sobre graça".

A linda música, que se casa
perfeitamente com as palavras e o
sentido do hino, foi escrita pelo Dr.
João Bacchus Dykes (1823-1876), da
Univers idade de Cambr idge,
Inglaterra.

Diz-se que ele muito se esmerava
na composição da música para cada
hino, tendo em vista a sua perfeita
combinação com o sentido do mesmo.
Assim, como podem os leitores
verificar, cada estrofe desse hino
começa com um convite, numa escala
chamada ; e depois, por
motivo de grande alegria, o convite é
aceito, e termina em escala !

O hino em foco encontra-se nos
"Hinos e Cânticos", no. 99, e tem uma
tradução bem fiel ao original, feita
pela Sra. Mary Wardlaw e, no "Cantor
Cristão", no. 394, tradução feita pelo
Sr. H. Maxwell Wright.

menor

maior
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Bem Haja o livro divino,
Singular no seu ensino,
revelado do Senhor;
O livro por excelência
Da divina providência
Para todo o pecador.

O Livro - Bíblia Sagrada,
Da verdade revelada,
Mensagem de salvação:
Baliza eterna e segura,
O livro - Santa Escritura,
Luzeiro do Coração.

O livro é teu, meu amigo,
O livro fala contigo,
O livro te quer guiar;
Aprende nele a verdade,
Toma dele a realidade;
Só Jesus pode salvar.

Sim, Jesus, Jesus, somente,
Salvará, de facto, o crente,
A Bíblia assim o diz;
Crê, portanto,
Sem detença,
E revela a tua crença
Sê bom crente,
Sê feliz.

Autor Desconhecido.

Bíblia

Escondi a Tua Palavra no meu coração, para
não pecar contra Ti. Bendito és Tu, ó Senhor;
ensina-me os Teus estatutos. Com os meus
lábios declarei todos os juízos da Tua boca.
Folgo mais com o caminho dos teus
testemunhos do que com todas as riquezas.
Em Teus preceitos meditarei, e olharei para os
Teus caminhos. Recrear-me-ei nos Teus
estatutos: não me esquecerei da Tua Palavra.
(Salmo 119:9-16)

Escondi-a

Muitos dizem que a Bíblia tem pouca atracção, mas vejamos a
curiosidade das perguntas seguintes e tentemos respondê-las...

VOCÊ SABIA QUE...

1). José usou intérprete para falar com os irmãos no Egipto (Génesis 42:23) ?
2). Houve uma reforma agrária antes da construção da Torre de Babel

(Génesis 10:25) ?
3). Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas (Génesis 5:4) ?
4). 0 profeta Eliseu era calvo ? (2 Reis 2:23) ?
5). O profeta Elias correu a uma velocidade "olimpíada" quando soube que ia

chover (1Reis 18:42-46) ?
6). O livro de Ester não menciona a palavra Deus ?
7). Nimrode foi, provavelmente, o primeiro imperador da história e

construtor da Torre de Babel (Génesis 10:8-10) ?
8). O livro de Juízes aponta 700 atiradores peritos que conseguiam cortar um

cabelo com a pedra lançada de uma funda com a mão esquerda (Juízes
20:16) ?

9). ABíblia conta a história dos pães bolorentos (Josué 9) ?
10).A Bíblia fala de maneira curiosa de firmar um pacto com o calçado (Rute

4:8) ?
11).Quando os homens ficam entorpecidos pelo pecado são incapazes de

reconhecer os milagres e maravilhas de Deus (Números 22:28-30 ?

Leia mais a sua Bíblia e deleite-se em assuntos tão fascinantes !

Onde se encontra a passagem bíblica onde se
declara que...
... O Senhor tudo pode ...
... Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido
... Escuta e deixa os homens falar...
... Os homens perguntam e Ele ensina ?

Resposta:Job42


