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PETER MÜIR

Para nós Cristãos Evangélicos e
bíblicos, bem prevenidos pelo
nosso Senhor Jesus, o início do

ano 2000 não tem muito significado,
nem nos preocupa minimamente
algum «fim do mundo que possa
acontecer nesse momento»
segundo alguns. Estamos em
perfeita paz pelos seguintes
motivos:

Quando, muito depois da data,
começaram a contar os anos «a
partir do nascimento de Jesus», não
sabiam o que sabemos hoje: De
facto, Jesus Cristo nasceu, não no
ano que pensaram na altura, mas
em Janeiro do ano 4 do ano
que hoje é contado como ano 0.
Assim foi em Janeiro do ano de 1997
que se fez, de facto, 2000 anos do
nascimento de Jesus.

Diversas vezes durante os séculos
houve ajustes de contagem de dias
até que acertaram no número de
dias certas de que se compõe um
ano. Assim o nosso dia exacto de
passagem de um ano para outro já
não deve ser o exacto a contar do
início do ano O.

Um milénio efectivamente finda só
no último dia do ano 000, (no nosso
caso às 24h do dia 31/12/2000) e
nunca no do ano 999. Pois, quando
queremos contar mil unidades,
sempre terminamos com o 1000, e
não no 999. Jesus por exemplo disse
que o bom pastor iria deixar as 99
ovelhas para buscar à última que
faltava para completar as 100.
Assim o novo milénio começará às
00h01 do dia 1/1/2001.

Se havia algo para acontecer que
devíamos saber, o Senhor no-lo teria
dito na Bíblia. (O tempo da Sua
vinda é um segredo.)

Muitos citam uma palavra que
pensam estar na Bíblia mas não
está em parte alguma: «Dos 2000
não passaarás.» (Quando, na
geração dos nossos avós, algumas
edições da Bíblia traziam a data do
ano 4004 antes de Cristo como ano
em que Deus criou o universo,
raciocinaram alguns que o ano 2001
depois de Cristo seria o início do 7º
milénio, ou seja naturalmente a
altura da vinda do Senhor.)

Nossas vidas frágeis e terrenas
são tão passageiras que uma data
como 2000, muito notado pelos
homens, pode impressionar-nos
demasiado. Mas para Deus, «Aquele
que habita a eternidade,» «mil anos
é como um dia, e um dia como mil
anos.»

Quer dizer que na realidade, o que
importa, muito mais que a extensão
do tempo, é o «kairos» do tempo, a
qualidade excepcional de algum
momento decisivo pela conjunção
da intervenção do Senhor e a
oportuna e actuante vigilância dos
Seus servos.

Portanto, estejamos a
, pois todos os

momentos podem ser, sem mais
aviso, o «da Sua vinda» muitíssimo
significativo para qualquer um de
nós individualmente.

Maranata.

antes

vigiar em

todo o momento

ANO 2000

Qual o significado
bíblico do ano 2000
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P
rezados Irmãos em Cristo
Jesus.

Prestes vem o ano 2000.Que
acontecerá? Esta interrogação
assalta hoje o concerto mundial das
gentes , gerando dúvidas e
i n q u i e t a ç õ e s . N u m a o u t r a
perspectiva, mais optimista, que
sonhos e projectos se poderão
construir. A nossa Sociedade está
em mudança. E, se é certo que , em
variados ramos do saber científico
e tecnológico se vem progredindo a
ritmo cada vez mais acelerado,
porventura em muitos casos sem
qualquer consideração ética, não é
menos exacto que este avanço não
tem tido o seu correspectivo no
domínio dos valores essenciais do
homem. Globaliza-se, cada vez
mais, a anomia de valores, edifica-
se a Sociedade com fundamento no
perecível e no transitório. A vida
humana perde o seu sentido, razão
porque se assiste a uma sua
constante violação sem que a
consciência individual e por vezes
colectiva funcione como limite ou
travão.

A convivialidade do homem, ou
até a sua coexistência, verifica-se
sempre com o limitado, o que
produz permanentemente estados
d e a n g ú s t i a e d e m e d o ,

profundamente depressivos.
Indiscutivelmente, este tipo de
homem e de viver está gasto.

Há, pois, que edificar um novo
homem, onde a esperança floresça,
o Amor domine, o impossível não
seja tabu, a limitação seja o ponto
de partida para uma caminhada de
ressurgimento. Impõe-se que o ano
2000, enquanto representa uma
nova etapa na história do homem,
por constituir o início de uma
jornada de um novo século e um
novo milénio, seja o início de uma
nova jornada, de um novo homem.
Só em Cristo é possível o nascer
deste novo homem.

E é à Sua Igreja e, naturalmente, a
cada um de nós, crente em Cristo
Jesus, que compete preparar e
impulsionar, com fervor, alegria e
humildade a arrancada para esta
nova jornada da humanidade. Até
porque os sinais da Escritura se

vêm cumprindo, anunciando que a
Vinda do Senhor está próxima, sem
que conheçamos, todavia, o seu
Dia

Porém, temos de fazê-lo em
conjunto, unidos em Cristo,
fortalecidos com o calor da Igreja,
che ios do Esp í r i to San to ,
dialogando em oração com o

Senhor de todo o poder o nosso
Deus. Esta a razão porque vos
estamos convidando, para, na
universalidade de um apelo divino
pela oração, participardes neste
programa comum, em vossas casas
mas sobretudo, na Igreja, reunida
por si ou com outras congregações
que tenham o mesmo sentimento e
propósito

Reunidos, louvando o nosso
Deus, salmodiando, invocando-O,
d a n d o a c ç õ e s d e g r a ç a s ,
iniciaremos o ano 2000, tendo a
certeza de que o impossível é
possível, o ilimitado não é
obstáculo, a nossa fraqueza se
aperfeiçoa na Sua Força. Unidos
em Cristo, somos mais do que
Vencedores - Romanos 8:37 - por
Aquele que nos amou , nos ama e
amará até que na Casa do Pai
vivamos para sempre.

Minhas Irmãs e meus Irmãos,
enfrentemos juntos, unidos em
Cristo, o início do ano 2000 na
certeza de que o Senhor de toda a
Graça vai operar com poder e
bênção em cada um de vós, vossas
Famílias e Congregações.

Que Deus vos guarde e multiplique
a vossa vida em bênçãos celestiais
em Cristo neste ano 2000.

.

Saudação
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Experiências da Igreja Primitiva

O Povo de Deus Actuante
I Parte
Espalhando as Boas Novas
Actos 14:8-18

1- A perseguição foi, no começo
do Cristianismo, um factor
preponderante para a expansão

do evangelho. (Veja Actos 8:1 cf. v.4-
8).
Por causa da perseguição em Iconio,
da qual participaram gentios, judeus e
suas autoridades (14:5), os apóstolos
Paulo e Barnabé, "fugiram" para Listra
e Derbe, cidades de licaonia e
circunvizinhança, onde anunciaram o
evangelho (14:6-7). Não fugiram
porque fossem medrosos (ver 20,
Mateus 10:23).
Penso que a falta de perseguição nos
dias de hoje não estimula a expansão
do Evangelho!

2 - Listra, palco dos acontecimentos
era uma colónia Romana, escolhida
por César Augusto, entre outras, para
consolidar a nova província da Galácia.
Próxima á região montanhosa,
apresentava-se como lugar de boa
segurança. A sua população era de
origem não helénica (v.11) além de
poucos judeus e gregos (Actos 16:1).
Aí se estabeleceu uma Igreja Cristã,
de onde surgiu Timóteo (Actos 16:1,2)
e II Tim. 3:10-11). Deus pode operar
em qualquer lugar e aí levantou servos
fiéis.

3 - Outro aspecto importante na
expansão do Evangelho é o
cumprimento das palavras de Cristo
em Mateus 21:43. Por causa da sua
pretensa justiça, os judeus privaram-
se do privilégio de se tornarem
cidadãos de Deus.
É claro que muitos judeus têm-se
tornado verdadeiros cristãos, mas,
como nação, rejeitaram o evangelho e
abriram caminho para a expansão
entre gentios (actos 13:46-47)

4- O acto maravilhoso da cura do coxo
assemelha-se ao que aconteceu com
Pedro e João na Porta Formosa no
Templo em Jerusalém. (Actos 3).
Entretanto a reacção popular foi
bastante diferente!
4.1 O coxo é descrito por Lucas em
condições bem estratégicas:
a) Aleijado,
b) Paralítico desde o nascimento,
c) Jamais pudera andar.

É uma descrição bem ilustrativa do
pecador na sua natureza humana.

4.2 O coxo ouviu Paulo falar. Para que
o evangelho tenha eficácia é
necessário:
a) Fidelidade no falar,
b) Disposição no ouvir.
O milagre aconteceu porque Paulo
entregou fielmente a mensagem e
porque o coxo dispôs-se a ouvir com
atenção.

4.3 Creu o coxo. A fé é essencial para
a experiência das bênçãos que o
Evangelho proporciona e vem por
ouvirmos a Palavra de Cristo .
Rom.10:9,17.
Sem fé não se alcança a salvação.
Actos 16:31 . E sem fé não se agrada a
Deus. Heb.11:6. Alcançamo-la
quando nos dispomos a ouvir a Palavra
de Deus. A fé que Paulo viu o coxo
possuir manifestou-se de modo
prático na sua atitude de absoluta
obediência ao comando de Paulo:
"Apruma-te direito sobre os pés. Ele
saltou e andou".
Nada mais que a manifestação do
Poder de Deus na vida de um homem
até então mutilado, simplesmente
porque manifestou a sua fé, agindo em
submissão total ao Senhor. O poder de
Deus há-de manifestar em nó
s na medida em que nos submetemos
assim ao Senhor, demonstrando em
acção a fé, professada pelas palavras.
Não adianta a profissão de fé sem
acções.

5- Como acima mencionamos esta
reacção foi diferente daquela que
tiveram os judeus quando Pedro e
João curaram o coxo á porta Formosa
do Templo em Jerusalém. Julgaram
que Paulo e Barnabé fossem deuses e
quiseram cultuá-los, sacrificando-
lhes.
Júpiter ou Zeus era o principal dos
deuses da mitologia grega e Mercúrio
ou Hermes, o mensageiro dos deuses.
Em Iconio Paulo e Barnabé
defrontaram-se com os judeus
incrédulos que pretenderam matá-los.
Em Listra, com pagãos supersticiosos
que quiseram adorá-los. São duas
alternativas que sempre se oferecem

á atitude dos que ouvem o evangelho.
Os servos do Senhor devem estar
preparados para saberem enfrentar
correctamente tais situações.

6 - O uso da língua licaonica impediu
que os apóstolos se apercebessem
logo da situação. Porém logo que
deram conta do ocorrido, assumiram a
atitude de repulsa frontal á pretensão
dos circunstantes: a) Rasgaram as
suas vestes. Quando o povo os vaiava,
insultando e maltratando, eles
permaneciam calmos, suportando
tudo. Quando queriam deificá-los,
"rasgaram os seus vestidos e
saltaram"... b) Paulo e Barnabé
identificaram-se imediatamente com

eles pois também eram homens
sujeitos ás mesmas contingências da
natureza humana, mas salvos pela
Graça de Deus.
Aproveitaram a ocasião para os
instruir na verdade acerca do Único e
Verdadeiro Criador, que se revelara na
criação e na providencia. Esse curto
sumário do seu sermão lembra a
narrativa mais extensa da sua
pregação em Atenas. (Actos 17:22-
31). Nessa pregação temos um
exemplo do que pregavam aos pagãos
em contrate com a pregação em Actos
13, onde vemos um exemplo das que
faziam aos judeus.

Todos Juntos, Direcção, utentes e
empregados da Associação "Vida
Nova" Lar de Idosos, vimos
a g r a d e c e r a s p r e c i o s a s
contribuições que recebemos na
nossa campanha de solidariedade
para com os idosos.
Aproveitamos esta ocasião para
agradecer a todos sócios, irmãos e
amigos que ao longo de 1999
oraram, contribuíram, colaboraram
e apoiaram e divulgaram esta tão
necessitada obra Evangélica. A
Todos um ano novo cheio de chuvas
de bênçãos celestiais. (Judas 2).

(Nota da Redacção: Recebemos uma
foto com os utentes do Lar que por falta
de espaço não reproduzimos)

DO LAR VIDA NOVA

AGRADECIMENTO
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Romance, tragédia, conflito,
caracter ização, resolução,
coragem. O livro de Rute tem

todos os elementos necessários para
fazer um livro romântico de ficção. Mas
ficção não é !

O autor (possivelmente Samuel,
segundo a tradição ), não está a escrever
uma narração, em prosa, de aventuras
imaginárias para despertar o interesse
do leitor. O livro não é uma novela, ou
fantasia. É a palavra de Deus. O autor foi
inspirado pelo Espirito Santo, para
escrever esta história de amor, que
demonstra o cuidado providencial de
Deus. O livro de Rute originalmente,
fazia parte do livro de Juizes, mas nos
tempos do Novo Testamento foi incluído
numa colecção de cinco livros chamada
os " Cincos Megilloth " (cinco rolos ).
Estes foram lidos publicamente nas
várias festas na seguinte ordem:
C a n t a r e s d e S a l o m ã o , R u t e ,
Lamentações, Eclesiastes, Ester. O livro
de Ruth foi lido na festa de Pentecostes.

Provavelmente a história realizou-se
nos tempos de Gedeão ( cerca de 1130
A.C. ) A fome mencionada no livro parece
corresponder com a opressão dos
Medianitas; Ruth 1:1; Juizes 6:3,4. A
tradição Judaica diz que Rute vivia no
mesmo tempo de Eli, o Sacerdote. Como
era bisavô de David, certamente viveu
por volta do século 12 A . C.

Ao ler esta história o leitor será
desculpado se pensa que deve acabar
no cap. 4 verso 17. Assim teria um fim em
que todos viviam felizes para sempre,
Amem. Mas assim ainda faltam 5
versículos, e estes não foram escritos
como se o autor tivesse um pensamento
pedantice posterior. Toda a palavra de
Deus é divinamente inspirada e
proveitosa II Tim. 3:16,17; Então temos
de reflectir um pouco mais e descobrir o
que estes 5 versículos tem para ensinar.

Quando começamos a ler o Novo
Testamento vemos que o Mateus não
começa com o nascimento do Senhor
Jesus, mas ele oferece-nos 17
versículos com quase 50 nomes,
cobrindo um período de quase 2000
anos (Mat. 1:1-17).

A maior parte dos leitores da Bíblia,
que não lêem, ou lêem estes versículos

ligeira e rapidamente, porque, para eles,
a história de Jesus só começa no
versículo 18. Uma lista dos nomes
registados das pessoas não tão bem
conhecidas, não tem interesse para
eles. Mas é pena, porque as genealogias
em Ruth e Mateus são semelhantes, e
contém verdades fascinantes.

Uma das facetas da genealogia de
Jesus no Evangelho de Mateus é a
inclusão de mulheres, uma prática que
não era característica das genealogias
Judaicas. Mateus menciona 4 mulheres,
3 p e l o s n o m e s , e u m a p e l o
relacionamento com o marido.

A primeira é Tamar ( Mat. 1:3 ) que deu
à luz o Perez ( cf. Gen. 38 ). A Segunda é
Raabe que teve Boaz ( Mat. 1:5 ; Ruth
4:21 ) .A Terceira é Rute ( Mat. 1:5 ) que
era mãe de Obede (Rute 4:21). A Quarta
mulher é Batseba (Mat. 1:6) -a mãe de
Salomão, cujo pai foi David, o rei, II Sam.
12:24.

Notai os paralelos nas duas
genealogias:

Judá gerou de Tamar a Perez 1:3
Ver Rute 4:18
Salmon gerou de Raabe a Boaz 1:5 .
Ver Rute 4:20
Boaz gerou de Ruth a Obede
Ver Rute 4:21
O rei David gerou Salomão (da que foi

mulher de Urias) - 1:6 ... Ver Rute 4:22

O propósito da genealogia em Rute é
mostrar aos leitores que o marido de
Rute, Boaz, era descendente de Judá, o
homem que era o " pai " da tribo do Rei
Messias. Gen. 49:10. Também mostra
que Rute era bisavó do David, o homem
que Deus escolheu para ser rei, e
antecessor de Jesus, o Rei dos Reis.

O propósito de genealogia de Mateus
é para registar a linha Messiânica até
José, e Mateus tem muito cuidado em
mostrar que José não era o pai físico de
Jesus, mas sim o pai legal, e adoptivo.

Reflectindo um pouco mais sobre a
inclusão destas 4 mulheres na
genealogia de Mateus, notamos alguns

paradoxos. Não somente o facto que
Mateus inclui estas mulheres na lista
ancestral do Senhor Jesus, uma prática
invulgar, mas cada uma destas mulheres
tinha uma sombra na história deles ( ou,
como os Ingleses dizem, "um esqueleto
no armário " ). Tamar e Raabe tinham
sido prostitutas, Betseba cometeu
adultério, Rute era membro de um povo
que tinha sido o inimigo de Israel, e foram
excluídos ( pelo menos os homens ) da
congregação do Senhor por 10 geraçõ
es. Deut. 23:3. Mas ainda, todas estas
mulheres eram Gentias. Tamar e Raabe
eram Cananitas, Rute era Moabita, e
Betseba provavelmente era Hetita. Se
nós tivéssemos escrito esta genealogia
teríamos sidos tentados a excluir estas
mulheres da lista. Mas estão aqui, e
perguntamos porquê ?

Assim também com o quadro das 4
mulheres. Parece que o Senhor está a
dizer que o Evangelho é para as
mulheres e não só para os homens (
como em algumas religiões). As
mulheres foram as ultimas pessoas no
calvário, e as primeiras na sepultura.

O evangelho é também para os
Gentios, não só para os Judeus. Estes
Gentios são as " outras ovelhas " que
Jesus veio para agregar. João 10:16. O
evangelho é para os pecadores, e as
pecadoras. Jesus veio não para chamar
os justos, mas os pecadores ao
arrependimento (Mat. 9:13). Rute, uma
mulher Moabita, estaria extremamente
grata por ter sido escolhida e incluída na
lista Rei Messias.

E nós estamos gratos porque temos
esta história de amor no livro de Deus.

No próximo estudo vamos olhar mais
uma vez para Rute, a mulher que não
voltou para trás, e para a coragem e a
devoção dela.

Mateus 1:3-6

" E
Jacó gerou José, marido de Maria, da
qual nasceu Jesus, que se chama o
Cristo " Mat. 1:16.

RUTE
um livro em quatro cenas
RUTE
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PORTUGALPORTUGAL
está cada vez menos católico
e espiritualmente mais pobre

O jornalista Rui Osório, na sua
habitual coluna "Bom Dia" do
Jornal de Notícias de 4 de

Dezembro passado, comentava a
propósito da visita dos bispos católicos
a Roma que "João Paulo referiu-lhes,
preocupado, os baixos índices de
prática dominical dos católicos
portugueses 26%, de acordo com o
censo de 1991." Diz ainda que "seria
interessante saber o que pensam os
católicos sobre ideias básicas do
catolicismo, por exemplo sobra a vida
depois da morte. A falta de uma
sondagem fiável, talvez valha a pena
prestar atenção ao que se passa na
vizinha Espanha, onde quatro a cinco
em cada dez espanhóis não acreditam
na ressurreição e menos ainda no
inferno, aumentando o número dos
q u e a c e i t a m a t e o r i a d a
reencarnação." E termina as suas
conclusões afirmando que "Portugal
está cada vez menos católico e
espiritualmente mais pobre."

Nós podemos responder a estas
questões que inquietam e preocupam
tanto os responsáveis católicos. Os
católicos são cada vez menos católicos
porque acreditam mais nas palavras
dos papas, ou dos bispos, do que na
Bíblia, como palavra de Deus que é. Há
tempos fui convidado a assistir a uma
conferência missionária católica, no
Seminário Boa Nova. aqui em
Valadares. Estavam umas 200
pessoas, sendo na sua maioria padres
e freiras. O tema foi sobre a Salvação e
dissertado por um padre professor do
Seminário. No fim todos foram
aconselhados a separarem-se em
mini-grupos e debaterem o referido
tema entre si. Posso afirmar que nunca
v i t a n t a c o n f u s ã o . A l g u n s
manifestavam-se tão confusos que
diziam não saber até que ponto esta
nova teologia os faria chegar.
Perguntaram-me a minha opinião e,
depois de lhes ter dito que não era
católico, que estava ali apenas como
observador e para satisfazer o pedido

de um seminarista amigo e, portanto,
a minha opinião não teria para eles
interesse. Insistindo, porém, comigo
para que falasse, peguei na minha
Bíblia ( e era o único que tinha uma
Bíblia) e lhes mostrei como o Senhor
Jesus salvou e perdoou os pecados
daqueles que se arrependeram e
creram nEle. Posso dizer que o
moderador do mini-grupo de que fiz
parte e depois de todos os conferentes
se reunirem de novo, salientou as
nossas achegas bíblicas e insistiu para
que o orador desse a sua opinião sobre
se há ou não há inferno, se existe ou
não existe condenação. A resposta
dada pelo orador foi simplesmente,
que não sabia, mas que gostaria de
poder afirmar que não há inferno, não
há condenação.

Portugal está espiritualmente cada
vez mais pobre e cada vez menos
católico e não é por falta de facilidades,
pois sempre e desde a sua fundação os
nossos governantes se submeteram e
se renderam às exigências papais. A
igreja católica está em todo o lado; é
rainha e senhora desde a maior cidade
à mais pequena aldeia do nosso país.
Está ainda nos quartéis militares, nas
escolas de ensino básico, médio e
superior, nos hospitais e casas de
saúde, nos estabe lec imentos
prisionais, etc. Porque está em
declínio? Porque rejeitou e continua a
rejeitar os verdadeiros ensinos da
Bíblia, a santa e bendita Palavra de
Deus.

Um médico ilustre nortenho,
escrevia há tempos num jornal diário:
"Desde há muitos anos que me arrepia
o paganismo que se fabricou em
Fátima, a monumental impostura que
se ergueu no nosso país. A Igreja
católica adquiriu tal poder que já nem
se importa que o produto que fabrica
seja o antídoto de tudo aquilo que
pretende proclamar. Com efeito, a
Igreja deve ser hoje a maior fábrica de
ateus.”

Cremos que Deus está levantando
homens, mesmo entre os católicos,
para corajosamente se manifestarem
contra as doutrinas e tradições
meramente humanas . Tomemos por
exemplo o padre Mário, que tão
corajosamente desmascarou Fátima,
na televisão e escreveu o livro
"Fátima, nunca mais" e que já vai na 7ª
edição (se alguém desejar pode pedi-
lo pelo preço de 2.200$, com portes
incluídos). Mas não fiquemos apenas
por denunciar o erro. Oremos e
trabalhemos para que homens de
Deus se levantem por todos os rincões
do nosso país, homens que creiam na
Bíblia como palavra de Deus, homens
crentes e fiéis a Cristo e ao Seu
evangelho, homens que não tenham
outra ambição se não a de se gastarem
por amor a Cristo a às almas perdidas,
homens que edifiquem igrejas
conforme o modelo que Cristo, o
Senhor da Igreja, nos deixou.

Inicio - 23 H 30
1. Saudação.
2. Hino "Tu és fiel, Senhor".
3. Salmo 23.
4. Hino " Onde Ele guia ".
5. Filipenses 3:20 a 4:9
6. Coro do Hino 337.
7. Oração:Avivamento da Igreja
em Portugal. Paz no Mundo. Países
de língua Portuguesa, especi-
a lmente , Ango la e T imor.
Conferência 2000, das Assembleias
dos Irmãos em Portugal.
8. Coro " Graças a Deus ". N.º 764

ORGANIZAÇÃO: Comunhão das
Igrejas dos Irmãos em Portugal.
Textos: José Bravo, Manuel P. Pina
Leite e Ivan Fletcher.
Design: Lídia Fletcher.

PROGRAMA COMUM PARA
AS ASSEMBLEIAS DA CIIP

NA NOITE DE 31/12/99
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________________________

Dália e Miguel Castro
Abigail e Dália
Av. Ant. Quental Lt42,3ºD,4820 Fafe.
email: nop36360@mail.telepac.pt

_________________________

Amilton, Adriana, Asafe
S.Tomé e Príncipe

Saudações no nome precioso do
nosso Salvador e Senhor JESUS
CRISTO.

".Fiz-me tudo para com todos, para por
todos os meios chegar a salvar alguns. 1
Coríntios 9:22b Nesta passagem, Paulo
usou várias estratégias que estavam ao
seu alcance, para contextualizar o
Evangelho a todos aqueles que o
rodeavam; tudo fazendo para que algumas
almas fossem salvas. Apesar dos métodos
tradicionais de evangelismo (distribuição
de folhetos, visitação de porta a porta e
campanhas evangelísticas) que temos
usado, não terem sido visivelmente
"eficientes", eles são importantes para
mostrar aos fafenses que existe um
testemunho evangélico neste concelho.
Todavia, temos orado ao Senhor para
melhor entrarmos na vida dos fafenses,
contextualizando o Evangelho, através de
outras estratégias (escola de línguas,
futebol de salão, encontros de senhoras,
magustos, pic-nics, reuniões de casais,
etc.), para melhor ganharmos a amizade e
a confiança dos fafenses. Nesse sentido,
em 1994 tentamos abrir um posto de
escuteiros ecuménico em Fafe, já que o
posto existente em Fafe é católico.
Todavia, havia mais desvantagens que
vantagens. Em 1997 vimos o bom impacto
na Igreja de Algés dos Royal Rangers e
começamos a orar por esta estratégia, que
só agora teve "pernas para andar"; após
vários contactos e após a vinda dos 2
líderes nacionais dos R.R. a Fafe.
Ore que o Senhor abra os corações, dirija e
abençoe as diferentes estratégias de
evangelismo que estamos a usar.
Louvamos o Senhor pelo bom impacto que
o Tiago, o Emanuel, o João, a Abigail e a
Miriam tiveram no acampamento da União
Bíblica-Ovar. Aproveitamos a oportunidade
para convidarmos os seus familiares e os
crentes da Igreja para termos 2 pic-nics
(25/07 e 8/8/99), tendo eles assistido a um
culto ao ar livre e a 2 reuniões da União
Bíblica.

Louvamos o Senhor pelo bom encontro de
senhoras em casa da Nancy para um chá e
conversação(18/09/99). Louvamos o
Senhor pela oração que Maria do Carmo
fez para receber Jesus, no fim do culto de
12/09/99; após vários anos ela ter ouvido o
Evangelho. Ore que a Maria do Carmo
fique firme na fé. Apesar de ela estar a
enfrentar obstáculos, a Nancy está a ter um
discipulado com ela.Ore por direcção e
benção do Senhor nas reuniões semanais
dos R.R. ( há actividades espirituais,
cívicas e práticas que incluem muitas
saídas para os montes à volta de Fafe).
Ore por benção do Senhor e por sabedoria
para a Dália e o Pedro dirigirem este posto
dos R.R. que é o nº 18 a nível nacional.
Ore que o Senhor providencie dinheiro
para uma carrinha de 9 lugares para esta
estratégia evangelística dos R.R.
Precisamos transportar materiais e os
"Rangers", para as muitas saídas de
campo (80% do tempo é ao ar livre). Se
conhecer alguém que venda por um bom
preço ou que oferte uma carrinha de 9
lugares usada, por favor informe-nos,
obrigado.
Ore para que o Pedro Nogueira, agora
estudante universitário, continue a separar
tempo para as actividades semanais e
reuniões de planeamento dos R.R. sem
que ele prejudique os seus difíceis estudos
universitários.
LANCASTER COLLEGE
Continue a orar por bons relacionamentos
e por boas oportunidades para falarmos
abertamente do evangelho. Infelizmente à
semelhança da viagem de estudo ao
Algarve, o acampamento em Inglês (04 a
09/07/99) em Cortegaça, teve que ser
cancelado por não termos tido alunos
suficientes.Continue a orar pelas
instalações. Como suspeitávamos, o
empreiteiro ainda tem tudo em atraso e não
cumpriu o contrato (a mudança continuava
incerta: Verão, Natal, Páscoa, etc.). Como
abriu outra escola de Inglês mais central e
muitos pais não gostaram da nova
localização, tivemos que rescindir o
contrato. Pedimos à C.M.Fafe uma nova
licença, enquanto continuamos a procurar
outras instalações e melhor localizadas
que as outras.Ore que o Senhor dirija e
abençoe este novo ano lectivo e os
professores: Elaine Elworthy (regressou
para substituir a Miriam Rizk) Lora Pais,

Nancy Zellers, Julia Teodósio e Alcinda
Pereira (professora descrente porque
inesperadamente teve que substituir a
Anabela Victor). Ore por uma igualdade
religiosa por parte dos Conselhos
Direct ivos. Infel izmente este ano
descobrimos o que já vínhamos a
suspeitar: discriminação religiosa em
irregularidades nos boletins de matrícula,
ocultação de alunos matriculados e
desigualdade de critérios na formação de
turmas. Após muitos contactos com vários
pais, pela 2ª vez surgiu uma oportunidade,
de termos cá uma turma, que está a ser
dificultada pela escola.Ore pelos treinos
semanais da nossa equipa de futebol, por
unidade desta equipa e por frutos neste
meio de evangelização. Nesse sentido, o
l i v r o e v a n g e l í s t i c o c o m m u i t o s
testemunhos de atletas de Cristo "O JOGO
DA VIDA" está a circular entre os
jogadores.
Agradecemos as muitas orações por nós e
p o r e s t e c a m p o m i s s i o n á r i o ,
acompanhadas pelas vossas fieis e
encorajadoras ofertas de amor.
Desejamos e oramos que o Senhor
ricamente abençoe a época natalícia,
celebrando e rejubilando o nascimento do
nosso SALVADOR E SENHOR JESUS
CRISTO. Desejamos e oramos também
que tenham um feliz e abençoado novo ano
de 2000.
Com muita gratidão e com amor em Jesus,

dmoesto-te, pois, antes de tudo, que
se façam deprecações, orações,
intercessões, e acções de graças,

por todos os homens; Pelos reis, e por
todos os que estão em eminência, para que
tenhamos uma vida quieta e sossegada,
em toda a piedade e honestidade; Porque
isto é bom e agradável diante de Deus
nosso Salvador, Que quer que todos os
homens se salvem, e venham ao
c o n h e c i m e n t o d a v e r d a d e .
Amados intercessores, Graça e paz da
parte do Senhor Jesus Cristo a quem
amamos e servimos. O tempo passou
rapidamente e mais um mês é riscado dos
nossos calendários. --->

A

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP
Secretário Executivo: Secretário Adjunto: Tesoureiro:

Apartado 131, P-2725 MEM MARTINS FUNDO MISSIONÁRIO BNU - SINTRA: 99 03 210 0176143

ANTÓNIO CALAIM AUGUSTO POÇAS ALBERTO MANAIA
JOAQUIM SANTIAGO, ANTÓNIO FONSECA, JOÃO DAVID SILVA, NARCISO CAMPOS, JOÃO PAULO SANTOS, OLÍVIA FLETCHER,

RUI OLIVEIRA, ROMANA DIAS, CATARINA ALVES, WALTER DE CARVALHO, CARLOS ANTUNES, PAULO CARVALHO,
DANIEL CARVALHO, ANABELA CANELAS, LUDOVINA SANTOS
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Já estamos no último dezembro do segundo
milênio. Uma rápida reflexão nos
constrange a pensar na brevidade, e na
transitoriedade da vida. O que temos feito
até aqui? Quais são os alvos e as
motivações que nortearão as nossas
acções na entrada do próximo milénio? Não
sei o que vai no teu coração, mas de uma
coisa estou certo. O coração de Deus
continua cheio de amor pelos perdidos. Ele
"quer que todos se salvem e venham ao
conhecimento da verdade". Você e eu
somos importantes na concretização deste
propósito Divino. Pois somos " ...a geração
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o
povo adquirido, para que anunciemos as
virtudes daquele que nos chamou das
trevas para a sua maravilhosa luz;" Qual
tem sido a tua atitude diante dos desafios
missionários que se descort inam,
desafiadores? Qual tem sido a tua
disponibilidade para que o Senhor realize o
Seu propósito através de ti? Pense nisto.
Com certeza podemos declarar como
Samuel: "Ebenezer". "Grandes coisas fez o
Senhor por nós, pelas quais estamos
alegres". Assim partilharemos convosco os
motivos de gratidão para que possais
transbordar de gratidão ao Senhor em
nosso favor e os motivos de intercessão
para que possais suplicar ao nosso Deus as
Suas soluções.

Família: 1.A bênção da vida a dois. No
próximo dia 13 completaremos o 2º
a n i v e r s á r i o d e c a s a m e n t o . 2 .
O belo presente que o Senhor nos deu. No
próximo dia 8, o nosso pequeno Asafe
completará 3 meses de vida. 3. A ausência
de enfermidades é indubitavelmente a
protecção do Senhor. Nesta época do ano
chove constantemente. Os mosquitos
multiplicam-se e em consequência, a
incidência de malária aumenta. 4. Agradeça
ao Senhor por todos aqueles que tem
contribuído para o nosso sustento. Temos
sido ricamente supridos.

Um ano e oito meses já se passaram desde
que desembarcamos em STP. 1.Agradeça
ao Senhor pelo carro que Ele nos deu, com
o qual podemos rodar 1.000 quilómetros por
mês, levando o Evangelho a 8 localidades
diferentes. A aquisição foi um ato de fé que o
Senhor honrou fielmente. 2. Agradeça ao
Senhor pela vida de quase uma centena de
pessoas ganhas para Cristo.3. A igreja que
se reúne em Fruta Fruta está crescendo
numericamente e em qualidade. Agradeça
ao Senhor pelo bom e vibrante testemunho
cristão, que está dando o que falar nas
redondezas. 4. Agradeça ao Senhor pela
equipe de obreiros que trabalha de tempo
exclusivo na obra do Senhor. É um trabalho
de fé. Todos são inexperientes, mas bem
animados e prontos para aprender. Mário e
Diolindo desenvolvem um bom ministério
entre as crianças. Ivanor, ministra estudos
bíblicos evangelísticos, lições de integração

a vida cristã para os novos convertidos e em
breve começará a discipular. O casal
Agapito e Eunice, são excelentes no
evangelismo pessoal. 5.Agradeça ao
Senhor pelo estabelecimento do trabalho
em Ribeira Afonso. Somos o único grupo
evangélico estabelecido naquela vila. No
dia 19/12, faremos o primeiro baptismo. As
reuniões estão bem frequentadas e a
aceitação começa a melhorar. A mais de um
mês que realizamos as reuniões sem as
perturbações costumeiras.

1. Pela aquisição de terrenos para a
edificação de casas de Oração. Na cidade
capital (Fruta Fruta), no Plano e em Nova
Moca . A ma io r d i f i cu ldade es tá

na cidade capital. Há poucos terrenos
disponíveis e a especulação financeira é
exagerada. 2. Ore para que a igreja em
Fruta Fruta tenha um lugar para reunir. As
reuniões são feitas debaixo das á
rvores no quintal da casa onde moramos.
Temos alguns bancos, outros assentam-se
sobre pedras, paus ou no chão. Mesmo
assim, o número de visitantes continua
aumentando. O proprietário da casa já
ameaçou nos mandar embora, pois ele diz
que alugou a casa e não o quintal.
3. Ore pelos trabalhos: Milagrosa, São
Nicolau, Nova Moca, Santa Cecília,
Castelo, Plano, Ribeira Afonso e Fruta
Fruta. 4. Ore pelas autoridades de São
Tomé e Príncipe. O presidente é o Sr. Miguel
Trovoada, o 1º Ministro é o Sr. Guilherme
Possa e o chefe da Assembleia Legislativa é
o Sr. Fortunato Pires. Este último foi um
evangélico actuante, mas trocou o
Evangelho pela política. 5. Ore pela
salvação do povo São Tomense. Ore pela
santificação dos crentes. Ore por um
verdadeiro avivamento espiritual. Ore pela
conversão dos familiares dos nossos
irmãos. Alguns sofrem perseguição no
ambiente familiar. 6. Muitos dos novos
convertidos vivem em situação matrimonial
irregular, ore para que tenhamos sabedoria
na resolução de cada caso.
7. Ore pela vida e pelo sustento dos irmã
os acima relacionados que dedicam-se de
tempo exclusivo ao Serviço do Senhor.
8. Ore para que tenhamos boa saúde e
forças físicas renovadas. 9. A nossa maior
fraqueza tem sido o devotar-se ao ministério
e negligenciar a comunhão com o Senhor.
Ore para que o Senhor seja a nossa
prioridade.Gratos pela continuação das
vossas orações em nosso favor.

ue r i dos am igos e I rmãos ,
Queremos, desde já, desejar a
todos vós um Natal cheio das

bênçãos de Deus e um Ano também muito
abençoado.

Que o Ano de 2000 possa ser um ano
diferente e que no final dele possamos estar
felizes com tudo aquilo que Deus irá fazer.

Que cada um de vós possa continuar a
servir a Deus na Sua Seara, como o tem
feito até aqui.
Com amor e carinho, Carlos e Ana Sousa

ueridos Irmãos, Glória a Deus pela
chegada da minha mulher e do meu
filho Daniel, do Josué com sua

esposa e filho! Foi muito bom depois de
estar sozinho um mês. Por Favor orai por
eles, para que o Senhor os posso usar para
grandes coisas, se estiverem dispostos a
sofrer.

Orai também pelos folhetos que intentamos
repartir todas as semanas ás povoações
desta zona. São um convite para assistir ás
reuniões e falam dos atributos de Deus.

Alguns jovens tem regressado a Tirana para
estudar. Eles necessitam da protecção do
Senhor nesta sociedade tão perversa. São
crentes novos na fé e especialmente Blerina
tem sofrido bastante ás mãos de seus pais.

Orai por Dilo e sua família a quem o Senhor
está convencendo.

Louvamos ao senhor pela Sus protecção
nestas ultimas duas viagens ao Kosovo.
Estivemos em Skanderaj, que tem 8 a 10 mil
habitantes. Este povo está fanatizado com o
islamismo e um líder disse-nos que fizemos
guerra só para podermos entrar e fafer
propaganda religiosa. Um ferreiro saiu da
sua oficina e ameaço-nos com o martelo.
Outro homem disse-nos que nos mataria se
lá voltássemos e que lutaria contra nós
como fez contra os sérvios.

Que fazer? Deixá-los nas mãos do diabo ou
seguir enfrente com oração sem temer as
consequências, para que Cristo seja
proclamado como Senhor e que salva os
seus escolhidos?(II Tim.2:10).

Motivos de Gratidão:

Ministério:

Motivos de Intercessão

Amado irmão,
Carecemos urgentemente de pelo
menos 100 Hinos e Cânticos.Mesmo que
seja usado será de grande apoio para os
irmãos. Se quiser participar desta ajuda,
envie o seu HC. para:

AMA - Associação Missionária e
Assistencial

AC/ Amilton Cardoso Bernardo Caixa
Postal 619

Fruta Fruta Republica Democrática de
São Tomé e Príncipe

Q

Q

_________________________

Carlos e Ana Sousa
Rio de Mouro

_________________________

Filipe Dindinger
Ladja 2, Librazhd
Albânia



REFRIGÉRIO - Novembro - Dezembro 1999

9PÁGINA EVANGELÍSTICA

www.contosepontos.pt

Temos uma pergunta para
si: "Será possível ver sem
olhos?" Ou melhor, será

possível ver através de um outro
dos nossos sentidos, sem ser pela
vista física?" Não sei qual seria a
resposta do prezado amigo, mas o
que nos moveu a fazer a pergunta
foi porque ouvimos há pouco tempo
uma anedota engraçada. É
sobre seis cegos e um elefante.

Colocaram o elefante em frente
dos cegos e disseram-lhes: "Há um
objecto na vossa frente. Toquem
nele e depois digam o que é".

Claro, nenhum dos seis homens
tinha visto um elefante, portanto
não sabiam o que era.

O primeiro aproximou-se, tocou
numa parte do animal e disse:
"Parece um muro".

O segundo homem tocou em
outra parte e disse: "É uma lança".

"Disparate!" exclamou outro dos
c e g o s . A c h o e u q u e é
mais parecido com uma cobra".

"Bem" disse o 4º homem, ao
apalpar o animal, "Parece uma
árvore".

Os outros riram-se dele, e o
quinto homem deu a sua opinião.
Pegando numa outra parte, disse:
"De certeza é um leque".

Finalmente, o sexto cego, por sua
vez, tocou no elefante e disse:
"Parece-me a mim que é uma corda"
.......

" T a n t a s
o p i n i õ e s
diferentes" dirá o
l e i t o r. " Q u e
g r a n d e
confusão". Mas
não é, pois o
elefante tem, na
verdade, flancos
como muros,

dois grandes dentes como lanças,
tem uma tromba que parece uma
cobra, e pernas como pequenas
árvores. As suas orelhas são como
dois leques, e o rabo parece uma
corda. Juntando tudo isto, temos
uma descrição, quase perfeita, de
um elefante! Afinal, os seis homens
cegos VIRAM o elefante, isto é,
viram-no, não pelos olhos, mas sim
através do tacto ...

Dos cinco sentidos que temos, o
tacto é muito especial. Por exemplo,
o que vemos com os olhos e
ouvimos com os ouvidos, são
geralmente coisas ou pessoas que
ficam a uma certa distância de nós.
Mas o tacto é diferente, pois é um
sentido muito mais íntimo. Na
natureza, também, o tacto é
importante. Vejamos os peixes.

Há um que passa a sua vida em á
guas escuras. Consegue saber onde
vai, porque utiliza uns barbilhões no
seu corpo para sentir o fundo do
mar.

Na escuridão da terra existem
outras criaturas que dependem do
tacto para saberem o que se passa
ao seu redor. A minhoca, por
exemplo. As paredes do túnel por
onde passa este verme apertam-no
em todos os lados, de maneira que a
mais pequenina vibração é sentida
através de células delicadas na sua
pele.

No ar, também, o toque é
importante. O gafanhoto voador
controla o seu voo por meio de
pequenas antenas colocadas na sua
cabeça que medem as correntes de
ar e enviam mensagens aos seus
músculos ajudando-o a voar em
linha recta ...

A criança que chora acalma-se ao
sentir o toque acariciador da mãe.
Mais tarde, e um pouco mais
crescida claro, vai sentir outro tipo
de toque da mãe, ou do pai, quando
fizer uma asneira qualquer.
Cotoveladas, murros e pontapés
são outra espécie de toque que
podemos sentir neste mundo onde,
infelizmente, reina cada vez mais a
violência física. Sim, o tacto é
importante porque através dele
podemos exprimir toda uma gama
de emoções. Como já vimos, um
aperto de mão amigável, um abraço
afectuoso, a ternura de um beijo de
amor .

É assim com o amor de Deus.
Quando todas as tentativas de
comunicar falharam, Deus resolveu
entrar no mundo e tocar nos
homens. Deixou de ser um Deus à

distância e passou a ser uma
Presença real, perto de nós. Na
Pessoa do Seu Filho, viveu com os
homens e tocou nas suas vidas. O
abismo entre a raça humana e o seu
Criador foi abolido. Assim, por meio
de Jesus, Ele pôde estender a Sua
mão e tocar nos olhos de um cego,
por exemplo, abrindo-os para
verem o Seu rosto, cheio de amor.
Pôde também pegar na mão de um
homem aleijado e fazê-lo andar.

UM TOQUE
de compaixão
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(continuação)

Imagine o caso de um leproso,
obrigado a viver longe da família e
dos amigos, condenado a gritar a
todo o passo: "Imundo, Imundo",
para não contagiar os outros.
Imagine este homem que nunca

sente o aperto de mão de um amigo,
nem o beijo de uma esposa.

Mas na Bíblia lemos as seguintes
palavras espantosas: "Aproximou-
se de Jesus um homem com lepra,
que se ajoelhou e Lhe disse:
"Senhor, se quisesses, podias curar-
me." E Jesus estendeu a mão,
tocou-lhe e disse: "Quero. Fica
curado". No mesmo instante o
homem ficou livre da lepra".

Que emoções surgiram dentro
daquela alma abandonada quando
sentiu o toque, cheio de ternura, da
mão de Jesus ...

Jesus é o mesmo hoje e ainda
estende a Sua mão para curar, com
amor, a lepra do pecado que separa
o homem do seu Deus. Será que nós
ainda não sentimos o toque

purificador de Jesus? Ele ama-nos
muito. Este Seu amor também foi
visto quando os soldados O iam
prender quase no fim da Sua vida
aqui no mundo. Pedro, um dos Seus
seguidores, indignado, pegou numa
espada e cortou uma orelha a um
dos soldados. Jesus, meigo como
sempre, estendeu a mão e curou a
orelha cortada. Mais uma vez vemos
o amor de Jesus perdoando e
curando até aqueles que O iam
matar.

Jesus pode e quer perdoar-nos a
nós também. Ele quer estender a
mão e tocar em nossas vidas.
Amigo, por que não pedir-lhe
para fazer isto, agora mesmo?

©1998 Compilação Dois Dedos de
Conversa.

Rádio On Line
Histórias

Ofertas

Visite-nos e...
.... receba de oferta um livro e um calendário.
.... ouça histórias verídicas de casos insólitos.
.... leia de casos intrigantes e curiosos

“Contos e pontos, onde cada história tem um ponto !”

www.contosepontos.pt

Leia mais histórias e artigos evangelísticos no site do Refrigério na Internet

www.come.to/refrigerio.pt

Sintonize na Rádio estes programas e ouvirá coisas
interessantes:

Rádio Stº André (Área de Coimbra) .
Sábados das 9 às 11.00h.

Rádio Clube do Interior (Área de Coimbra) .
Sábados às 16.30h.

Rádio Gente V.N.Gaia .
2ª e 3ª Feira às 22.00h.

Rádio Tempos Livres (Ponte de Sor) .
Sábado às 17h.

Rádio Cister (Alcobaça)
2ª e 6ª Feira às 6.45h

"Vivas ao Rei"

"Momentos de Paz”

"Luz para o Caminho"

"Céu Aberto"

"Tesouro Escondido"

100.5 FM

105.5 FM

102.0 FM

96.0 FM

95.5 FM.

Para mais esclarecimentos, escreva para Refrigério, Av João de Deus, 1486; 4500 Espinho Portugal
ou por email: refrigerio@bigfoot.com

RádioOuça histórias e
mensagens bíblicas na
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JOEL PEREIRA

NATAL

QUAL A VERDADEIRA DATA DO
«NATAL» ?

cerca do ano 4 a.C

mas certamente não ocorreu em 25
de Dezembro

QUEM ERAM OS «MAGOS» ?

s

O VERDADEIRO SENTIDO DO
NATAL

Jesus Cristo nasceu quando César
Augusto decretou o primeiro
recenseamento, sendo Cirénio

presidente da Síria (Bíblia, S. Lucas.
2:1,2) - e segundo os elementos
históricos existentes, tal terá ocorrido

.. Lemos no
Evangelho segundo S.Lucas 2:4, que
Maria e o seu marido José, subiram a
Belém para se recensearem e foi nessa
cidade que Ele nasceu, cumprindo assim
a profecia de Miq. 5:2.

Não se sabe o dia em que Jesus nasceu,

, uma vez que em Israel, e
sobretudo de noite, a temperatura é
muito baixa, sendo pois impossível que
existissem pastores nos campos depois
das chuvas de Outubro (cfr. Bíblia, Livro
de Esdras 10:9-13; Cantares de Salomão
2:11), sabendo ainda que os pastores
recolhiam os rebanhos das montanhas e
dos campos e colocavam-nos no curral
no mais tardar até o dia 15 de Outubro,
para protegê-los do frio e da estação
chuvosa que se seguia.

Ora, quando Jesus nasceu, os anjos
anunciaram aos pastores a boa-nova (Lc.
2:8-12). Pela mesma razão, certamente
que os recenseamentos não se
realizavam no Inverno, uma vez que os
caminhos eram longos e d i f í
ceis. Devemos notar ainda que os judeus
eram um povo muito sensível. Se os
romanos lhes impusessem uma
obrigação, como o recenseamento
durante o Inverno, certamente que toda
a nação se revoltaria perante tal
imposição.

Aliás, se analisarmos a Bíblia
diligentemente, concluiremos que a
concepção operada, segundo a Bíblia,
pelo Espírito Santo em Maria deve ter-se
dado no fim de Dezembro ou início de
Janeiro, já que Zacarias, o sacerdote, era
membro da ordem de Abias (S. Lucas
1:5). A ordem de sacerdotes de Abias era
a oitava a servir no templo (1Crónicas.
24:10), servindo oito semanas depois da
conclusão da páscoa. A concepção de
João ocorreu nesta altura e só no sexto
mês (S. Lucas 1:26) o anjo apareceu a
Maria - ou seja, talvez no fim Dezembro
ou Janeiro. Logo, Jesus terá nascido em
Setembro ou, no máximo, em Outubro
do ano 04 a.C..

Este é outro facto que cumpre
desmistificar. Na tradição da religião
Católica, os magos que visitaram Jesus
eram três reis. Mas essa tradição parece

não corresponder à realidade. A
passagem bíblica de S. Mateus 2:1-12 só
nos diz que eram Magos do Oriente.

.

Além disso, a Bíblia também não nos diz
o seu número. Eram certamente pelo
menos dois, mas cremos que a
passagem deixa transparecer que eram
muitos mais e a sua comitiva enorme, já
que " com
a sua chegada. Ora, é impossível uma
cidade inteira se perturbar com a
chegada de duas ou três pessoas
somente.

Além disso, é igualmente mítico que os
magos tivessem encontrado Jesus numa
manjedoura. Os pastores, sim,
encontraram-no,

. A sua ida a
Belém deve ter demorado alguns bons
meses ou inclusive passando um ano,
visto serem do Oriente e as viagens, na
época, e sobretudo com a comitiva com
que se faziam acompanhar, tornavam
difícil a sua deslocação rápida. Aliás, é
significativo que o rei Herodes mandou

matar todos os meninos de Belém e seus
arredores «de dois anos para baixo,
segundo o tempo que diligentemente
inquirira dos magos» ( Mateus 2:16). Se
ordenou a morte das crianças de dois
anos para baixo, tal significa que Jesus
teria na altura aproximadamente essa
idade, não seria ?

O verdadeiro sentido do Natal resume-
se num versículo do Evangelho segundo
S. João, que passamos a transcrever:

(cap. III, versículo 16).

Que possamos compreender este
verdadeiro sentido do Natal. Mais do que
as festas, as prendas ou o ambiente,
importa encontrar o Senhor Jesus Cristo,
do Natal e da Cruz, em Pessoa. E isso
obtém-se mediante a confissão dos seus
pecados e arrepender-se junto a Ele em
oração, crendo que Ele é o Único
Mediador entre Deus e você e que é
Suficiente para o perdoar de toda a
injustiça, tornando-o assim filho de
Deus.

__________

Podiam ser reis, governadores,

magistrados ou conselheiro

toda a Jerusalém se perturbou"

mas os magos do
Oriente não vieram a Belém nos dias
imediatos ao seu nascimento

"Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o Seu Filho Unigénito, o Senhor
Jesus Cristo, para que todo aquele que
nEle crê, não se perca, mas tenha a vida
eterna"

(Este é o resumo de um artigo mais profundo,
publicado no site do autor na Internet -

)

Luz
para a Vida, no seguinte endereço (URL):
http://www.come.to/luz-para-vida.pt

A verdade
sobre o
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ACTUALIDADE

Contos e Pontos

O Barquinho

Chamada da Meia Noite

Sociedade Bíblica Portuguesa

David Wilkerson

- Radio on line, histórias e ofertas é o
que nos oferece este site. U a
responsabilidade de Alfred Poland (Mensagens
Bíblicas). Endereço:

- Escola de Emaús. Cursos Bíblicos por
correspondência. Da responsabilidade de Stephen
Yuille.

- As conhecidas revistas
Chamada da Meia Noite e Notícias de Israel já estão
disponíveis on line em

A já tem site próprio.
O endereço é

Mensagens de , autor de “A Cruz e o
Punhal” podem ser lidas, em português, em:

http://www.contosepontos.pt

http://www.welcome.to/barquinho.pt

http://www.chamada.com.br

http://www.sociedade-biblica.pt

http://www.tscpulpitseries.org/portuguese.html

m site evangelístico d

JENO -

DEPARTAMENTO DE JOVENS DA CIIP

Concerto Musical

V Congresso Nacional de Jovens

A Juventude Evangélica do Norte, vai realizar,
querendo Deus, 3 actividades especiais durante o ano
de 2000, a saber:
Em 12 e 13 de Fevereiro - Retiro Espiritual
Em 1 de Junho- Dia Desportivo com actividade
evangelística
Em 30 de Setembro- Passeio da Juventude.

O Departamento de Jovens tem agendado para o ano
2000 as seguintes actividades:

- Em 25 de Abril na Gafanha de
Nazaré.

- Em 1,2,3 de
Dezembro. Mais informações em breve.

Norte

Beira-Vouga

- O 2º trimestre da Escola Bíblica do Norte inicia-
se em 10 de Janeiro de 2000, nas instalações da Igreja
em Gulpilhares, e todas as segundas-feiras pelas 21
horas. Os professores serão os Irmãos Arnold Doolan,
com a disciplina "Estudos no livro de Hebreus" e Rui
Oliveira.

- Nas instalações da Igreja em Aveiro a
partir de 20 de Janeiro de 2000 e todas as quintas feiras
pelas 21 horas, até ao término de Fevereiro, o Ir. Walter
Alexander continua o Estudo no livro de I aos Coríntios.
Nos meses de Março e Abril a escola Bíblica Beira-Vouga
funcionará nas instalações da Igreja em Pardilhó, ás
sextas-feiras pelas 21 horas.

o primeiro século havia muitas igrejas cristãs
onde hoje fica a Turquia, quase todas fundadas
pelo apóstolo Paulo: Derbe, Listra, Icônio,

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia.
Hoje, a Turquia, com 60 milhões de habitantes e 99% de
muçulmanos, só tem 18 pequenas comunidades
evangélicas, com cerca de 500 a 600 membros. Estão nas
grandes cidades, como Estambul, Ancara, Esmirna,
Bursa e Selçuk. Os crentes reúnem-se em casas
alugadas. Por ser um número tão pequeno de crentes,
grande parte dos recursos necessários precisam vir do
estrangeiro. Na Turquia, por ser o único país do Oriente
Médio com regime de governo democrático, há certa
liberdade de consciência e fé, depois de muitas décadas
de oração e trabalho. (In )

erto pastor quis testar a cultura bíblica da igreja, e
resolveu começar pela classe da Escola Dominical
dos adolescentes.

Então num Domingo, entrou de surpresa e perguntou á
classe: - Quem derrubou o muro de Jerico'?
Um olhou para o outro e o outro para outro e meio
desconfiado disseram: "foste tu?", "eu não, não foste
tu?" Como todos os alunos estavam na aula, um chegou á
conclusão:- Ah, pastor, não foi ninguém daqui,!!
Horrorizado o pastor olhou para o professor e perguntou:
- Você ouviu isto? Não é possível! O que tem você a dizer
sobre isto?
- Bom, estes alunos realmente são terríveis, vivem
constantemente a fazer maroteiras,, mas quando eles
dizem que não foram eles, pode acreditar, que não foram
mesmo!!!
O pastor saiu cabisbaixo e decidiu fazer uma reunião com
todos os lideres na igreja. Contou o que tinha
acontecido, mostrando-se preocupado.
Então o diácono mais velho confortou-o dizendo:
- Eu sei que isso é desagradável, mas pode pedir um
orçamento que a igreja paga todo o conserto !!!

N

Ultimato

Adaptado de "Muralhas de Jericó" de Mara Senghi Soares

C

O IV Congresso Nacional dos profissionais de saúde
cristãos vai realizar-se de 31/03 a 02/04 em Águas de
Madeiros (S. Pedro de Muel).
O tema principal será "Família e Profissão" tendo como
principal orador o Dr. Andrew Fergusson, secretário geral
da Chritian Medical Fellowship.
Contacte, para informações: Av. Cap. António Gomes
Rocha,8-6ºEsq. 2745-245 Queluz. (Telef 214376097).

Sites Evangélicos
na Internet

Escolas Bíblicas

Actividades da Juventude

IV Congresso Nacional dos
Profissionais de Saúde Cristãos

Cristãos na Turquia

História para Reflectir
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COMUNIDADE EVANGÉLICA

ESCOLA EMAÚS / O BARQUINHO - Apartado 89, 4520 FEIRA
ww.welcome.to/barquinho.pt; email: yuille@mail.telepac.pt

Estude a Bíblia. Siga a estrada de Emaús do
conhecimento Bíblico.

:
O que a Bíblia Ensina (1); Você pode viver para
sempre (1); Um Deus - Um Caminho (1); A
Verdadeira Felicidade (1); Chaves de Ouro (para
crianças) (1)

Lições para a Vida Cristã (1); Guia do Treinamento
Bíblico (2); Vida Nova com Jesus (1)

O Outro Consolador (2); Pedro e a Igreja (1); Cristo
Amou a Igreja (1)

Sumário da Bíblia (1); Epístolas
de João (2); O Servo de Deus (1); A Epístola aos
Gálatas (3); O Livro de Daniel (2); Epístola aos
Romanos (3)

Pregai a Palavra (700$) .
____________
Custo de cada curso: 300$ 350$

400$00.
Pedidos ao endereço indicado no topo.

Cursos sobre o Evangelho

Cursos sobre a Vida Cristã

Cursos sobre Doutrina

Cursos sobre os Livros da Bíblia

Cursos sobre Treinamento

(1) (2)
(3)

O Verbo de Deus (1);

Cursos de Estudo
Bíblico Emaús

Aliança Evangélica Portuguesa
II ENCONTRO NACIONAL DA COMUNIDADE
EVANGÉLICA
Pavilhão Rosa Mota (5000 Lugares) Porto
Sábado 22 de Janeiro de 2000
Tema: Jesus Cristo, O Senhor! Ontem, Hoje e Sempre
Sessão para a Juventude das 11 às 13 horas
Sessão Oficial das 15 ás 17 horas com o Dr. Derek Copley
Presidente da Aliança Evangélica Europeia

Departamento Jovens da CIIP
O Departamento da Juventude da
Comunhão de Igrejas em Portugal inicia
o 6º ano de actividade com a admissão
de mais um grupo de Jovens .

é o nome do
grupo. São Jovens de 9 Igrejas locais
das Assembleias de irmãos da área
Cen t r o que t em ac t i v i d ade s
evangelísticas, de edificação e sociais.
Desta forma a representatividade
nacional fica mais alargada e a
comunhão mais estreita.

" Vivos para Cristo"

Passagem de Ano

2000Quinta da Fonte Quente-Tocha

Organizado pelo
Departamento de Jovens da CIIP

Recepção (19 horas-31/12), Jantar, Convívio,
Reunião de fim de ano, actividades musicais e
teatrais, etc. Pequeno Almoço (9 horas) e Almoço
(12.30 horas-01/01/2000).

___________________________

Quinta da Fonte Quente - Tocha (31Dez/01Jan)

Enviar com sinal de 1000$ para:
PSM-2000 Av. João de Deus-1486 4500-ESPINHO

Lotação máxima: 100 Jovens

----------------------------------------------------------------------------------------------
--cortar por aqui

INSCRIÇÃO PASSAGEM ANO 2000

NOME________________________________________

IGREJA__________EST.CIVIL____________IDADE____

TELEFONE_______________

Assinala a modalidade pretendida:
Jantar 31/12, Dormida, Pequeno Almoço e Almoço
(3.500$00)

Jantar 31/12, Dormida, Pequeno Almoço do dia 1/01
(3.100$00)

Dormida, Pequeno Almoço e Almoço de 1/01 (3.100$)
Jantar de 31/12 (1500$00)
Almoço 1/01 (1300$00)

Inscrição: (sinal:1000$00)

�

�

�

�

�

Retrospectiva

IV Congresso Nacional
de Jovens (CIIP)

É opinião generalizada que o Congresso de Jovens
ocorrido em Mira, de 30/10 a 1/11 foi rico em termos
espirituais, bons oradores, bom tema, bons
testemunhos, bom alojamento, muita alimentação e
excelente espaço para as actividades. Em inquérito,
os jovens salientaram as mensagens de Quim
Rogério, Stephen Yuille e Duarte Casmarrinha, os
testemunhos de vários jovens e a exposição do
Presidente da direcção da CIIP, Dr. José Dias Bravo.
O último dia foi de grande actividade mas também
de muito bom aproveitamento espiritual. Estiveram
presentes mais de 300 jovens de cerca de 70
Igrejas. 95 participaram pela primeira vez num
congresso.O DJ-CIIP tem gravado em 2 cassetes vídeo
de 6 horas uma panorâmica dos 3 dias de Congresso.
Estas cassetes podem ser adquiridas pelo preço de
6.000$00. Solicite-as á redacção.



REFRIGÉRIO -Novembro - Dezembro 1999

MÚSICA14

EDGAR DE ALMEIDA

histórico dos hinos

Hinos e Cânticos 380

COMIGO FICA

Comigo fica! Trevas em redor
Avançam, com tristeza e solidão.

Dos desvalidos grande Amparador,
Comigo fica, quando os outros vão.

A vida é curto dia que se esvai;
Prazer e glória breve têm seu fim.
Tudo é ruína, tudo passa e cai ...

Tu que não mudas, fica junto a mim.

Este belo hino, de nº. 380 em
"Hinos e Cânticos", é de
autoria do consagrado

servo de Deus, o Sr. Henry Francis
Lyte, nascido na Escócia, em 1de
Junho de 1793.

No início dos seus estudos. Lyte
desejava ser médico, mas logo
sentiu que Deus o queria como
pregador da Sua Palavra. Depois
de servir a Deus como pastor por
mais de 24 anos, na cidade de
Brixham, Inglaterra, viu-se
acometido por uma doença
pertinaz, pulmonar,enfraquecendo
rapidamente o seu estado físico.

O seu médico recomendou-lhe
que deixasse aquela cidade e fosse
para as regiões da Itália, onde
havia mais sol e onde poderia fugir
do ar salgado de Brixham.

Lyte não gostou da ideia, pois
amava o mar desde a sua infância;
e, agora, aos 54 anos, recebia o
diagnóstico do médico como se
fosse uma verdadeira sentença.
Assim se expressou: "Espero que
não seja necessário, pois nenhuma
separação me seria mais penosa
do que a do mar. Desde a minha
infância ele tem sido o meu amigo
e companheiro de folga e jamais
me cansaria de o contemplar". E
mais: "As andorinhas estão a
preparar-se para o voo e estão a

convidar-me para as acompanhar,
porém, enquanto falo em voar, mal
posso arrastar-me, e pergunto-me
se será possível deixar a
Inglaterra".

Parece que foi durante este
estado físico e emocional que Lyte
preparou o sermão que, sabia,
seria o último para a sua Igreja a
qual tanto amava. O seu último
sermão naquela cidade foi
proferido no dia 4 de Setembro de
1847.

Foi grande o esforço que
despendeu, nas condições físicas
em que se encontrava, a ponto de
muitos temerem pela sua saúde.
Mesmo assim, após o culto, foi,
pela última vez, à beira do mar,
voltando, depois, lentamente, para
sua casa.

No final daquele mesmo dia, ele
colocou nas mãos de um parente
seu, o hino "Comigo assiste, ó
Deus , que mais tarde passou a ser
conhecido por "Comigo fica".
Pensa-se que Lyte, ao meditar na
sua iminente saída de Brixham,
havia escrito o hino, em Agosto
daquele ano (1847). Mas a
primeira vez que foi divulgado, foi
na data do seu último sermão.

Lyte, dois meses mais tarde,
morreu, na cidade de Nice, ao sul

da França, antes de chegar ao seu
destino, apontando para o céu e
dizendo:: "Paz, Alegria!". Assim
partiu Lyte.

A música deste hino foi escrita
pelo Dr. William H. Monk e recebeu
o título de EVENTIDE (Crepúsculo),
nome bem sugestivo de acordo
com a letra e o sentido do hino
escrito por Lyte, bem no
crepúsculo da sua vida terrenal!

GRUPO VIVOS PARA CRISTO

ACTIVIDADES PARA 2000.

9 Janeiro - Reunião de Jovens em
Sernelha, 15h.
22 Janeiro Café Convívio em
Pampilhosa, 21 h.
13 Fevereiro- Reunião de Jovens na
Mala, 15 h.
19 Fevereiro Passeio serra da
Estrela, 8.30 h.
12 Março Reunião de Jovens em
P.Pinheiro, 15h.
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PARA REFLECTIR

E
m o rio Sena estará todo
iluminado e um gigante do alto
do Arco do Triunfo pretende iluminar,

num magnífico espectáculo de luz as doze
avenidas que rodeiam a praça onde se situa
o famoso monumento. Da Torre Eiffel cairá
um enorme ovo, que ao abrir-se revelará o
écran gigante onde os parisienses e os
visitantes da cidade luz poderão assistir aos
festejos do que designam novo milénio em
vários outros pontos do globo.

Em na Noruega, a cidade
caracterizada por uma enorme escuridão
será inteiramente , o que
inclui edifícios, pontes, igrejas e até
estradas!

Em no Pacífico Sul, um casal de
nome Dimock, prepara-se para iniciar uma

forçando o parto do
seu filho com o fim de o tornar no primeiro
do que consideram ser o novo milénio.

Em , no estado norte-americano
da Pensilvânia, um gigantesco sino
construído especialmente para receber o
novo ano albergará cerca de 500 pessoas

num espectáculo visual de projecção de
imagens históricas.

Em na Austrália Ocidental, um
círculo pagão de nome

centra as atenções numa das suas
sacerdotisas, que alienadamente dará à luz
à meia-noite a mais abençoada das
crianças do « novo milénio».

Por várias pessoas irão
arrendar um dos magníficos castelos que a
Escócia tem para oferecer. Outros irão
viajar de avião para celebrar mais que uma
passagem do ano, a opção é o Concorde.
Após a festa de Paris o supersónico vai a
Nova Iorque e num ápice vem assistir às
celebrações de Times Square. Tudo, tendo
como anfitrião o astronauta
(comandante da Gemini IX).

Em , na vila da Tocha, por
várias dezenas de jovens, das

Assembleias de Irmãos, vão estar em
convívio e a participar num programa social
e espiritual em que o lema principal será o
de bendizer o Salvador Jesus .

Paris

Sorteland

pintada de azul

Kiribati

cesariana às 00h01m

Filadélfia

Bunbury
"Círculo da Lua

Mística"

11 mil contos

Tom Stafford

Portugal 3,5
contos

laser

19992000passagem de ano
Pequenas e grandes povoações por todo o mundo juntam-se e, em
comunidade, preparam-se para a passagem para o ano 2000, cada um
escolhendo formas de celebração únicas, algumas delas... de loucos!
Damo-lhe alguns exemplos:

p
a
i

n
o
ss

o Se na minha vida, fecho o meu coração ao amor.
Será inútil dizer:

Se os meus valores estão nos bens da terra.
Será inútil dizer: .

Se penso apenas em ser cristão por medo e
comodismo.
Será inútil dizer:

.

Se amo a vida terrena cheia de supérfluos e
futilidades.Será inútil dizer:

.

Se o minha vontade é que os meus desejos se
realizem.
Será inútil dizer: DE.

Se prefiro acumular riquezas e desprezar os meus
irmãos Será inútil dizer:

Se não me importa ferir, oprimir ou magoar meus
irmãos, será inútil dizer:

,

Se escolho o meu andar e não o caminho de Cristo.
Será inútil dizer:

Se procuro os prazeres e tudo o que é proibido me
seduz.Será inútil dizer: ....

Se sou assim, e nada faço para me modificar.
Será inútil dizer:

PAI NOSSO.

QUE ESTAIS NO CÉU

SANTIFICADO SEJA O TEU
NOME

VENHA A NÓS O TEU
REINO

SEJA FEITA A TUA VONTA

O PÃO DE CADA DIA NOS
DÁ HOJE.

PERDOAI AS NOSSAS
OFENSAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A
OUTROS.

NÃO DEIXES CAIR NA
TENTAÇÃO

LIVRAI-NOS DO MAL

AMÉM.
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