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m breve entraremos num novo
milénio e muitas pessoas deste
mundo esperam benefícios para o seu

dia a dia. Acreditam na ciência e na
tecnologia como meios de alcançar coisas
novas para viverem uma vida mais
desafogada, menos preocupante, mais feliz.
Muitos não conhecem o que a Bíblia diz
sobre estes últimos dias. As palavras:
“Passarão os céus e a terra, mas as Minhas
Palavras não passarão”, confirmaram-se no
passado, no presente e irão confirmar-se
com respeito á revelação de Paulo em
Tessalonicenses 4, muito em breve.

O mundo vive a correria do quotidiano. Não
pensa no seu futuro a nível espiritual. O
materialismo e o humanismo tem
controlado a ansiedade fazendo esquecer as
obrigações da criatura com o Criador.

Muitos acham que Deus não existe e por
isso não tem intervenção nas coisas
concernentes ao planeta Terra. Estes
preferem ser enganados, apesar de séculos
e séculos de advertências divinas. Outros
dizem “Deus é injusto, muitas pessoas
sofrem sem culpa própria”, mas não
querem saber que Jesus, o Filho amado e
Unigénito ama de tal maneira todas as
pessoas que saiu dum lugar celestial, belo e
excelso, para nascer como menino numa
estalagem de Belém. Que durante 33 anos
suportou a inimizade dos homens, e

concluiu a sua missão terrena, entregando a
sua vida á Ira divina por causa da
desobediência destes mesmos homens.

Esta sua actividade proporcionou pagar o
preço determinado na sentença de Deus,
dando agora gratuitamente a todos os
interessados a Comunhão plena com Deus
mediante o simples reconhecimento da Sua
Obra e o arrependimento com confissão dos
pecados.

Na verdade a impiedade dos homens dura
desde o Éden e acontecimentos terríveis
narrados na Bíblia, não tem sido suficientes
para os homens olharem para o Deus feito
menino e que se tornou no Salvador dos que
o receberem.

Os dias do Dilúvio, os dias de Sodoma e
Gomorra, os dias da Torre de Babel foram
catastróficos para os que estavam no meio.
Os salvos estavam fora.

Dentro em breve, dias parecidos com os
mencionados ocorrerão. Onde estarás? No
meio ou foste para fora (arrebatado)?

VEM
AÍ
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Passagem Bíblica Base: Romanos 12:1,2

INTRODUÇÃO

1.Diferença Ética e Moral

2. O conflito

3. A regra

E X E M P L O S P R Á T I C O S D E
COMPORTAMENTOS IMORAIS

1. A imoralidade sexual

1.1. Prostituição

COMUMENTE ACEITE PELA SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS

Aética pretende dizer o que está certo e o
q u e e s t á e r r a d o , v i s a n d o a c o n d u t a
apropriada, considerando as atitudes e os

motivos. A moral é a ética na prática. A distinção
entre ética e moral é a diferença entre teoria e
prática, ou pensar e fazer.

Mateus 7:12 - "Portanto, tudo o que vós quereis
que os homens vos façam, fazei-lho também vós,
porque esta é a lei e os profetas".

A nossa tendência é para a carne. O pecado é o
aniquilamento do bem. A corrupção tem sido uma
inclinação para o mal; é a ausência do bem, a
rebe ld ia , o a fas tamento de Deus e da Sua
Vontade, - (Romanos 3:23 "porque todos pecaram
e estão da glória de Deus").

O cristão é simultaneamente "duas pessoas": a
velha e a nova. A primeira com ideias, valores e
padrões distorcidos e susceptíveis (que recebe
influência) de Satanás. Já a nova pessoa tem
comportamento que são parecidos com os de
Jesus Cristo e susceptíveis a Deus. A nova pessoa
tem aversão por coisas que ofendem a Deus e
ferem os outros.

Há diversos tipos de regras. Há as de natureza
jurídica, elevadas em normativos emanados pelo
órgão legislativo e executivo. Mas há também as
regras morais.

É por referência às mesmas que podemos dizer
se determinado comportamento é ou não imoral.
Contudo, para nós, filhos de Deus, a regra da
moral é apenas uma: A PALAVRA DE DEUS e as
d i rec t r i zes que a l i encon t ramos quan to à
VONTADE DE DEUS, a saber, a nossa santificação.
Podemos pois, dizer, que

- Rom.
12:1,2 apresentar os nossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus.

Alguém já disse que é mais fácil reconhecer a
pornografia do que defini-la. Na definição do
dicionário é carácter imoral ou obsceno de uma
publicação. Material pornográfico é aquele que
descreve ou retracta actos ou episódios obscenos
ou imorais. O mundo classifica o material
pornográfico em SOFTCORE nudez e sexo implícito
e HARDCORE - sexo explícito, podendo conter
cenas de degradação, violência e aberrações.

Basta ir à Internet e digitar «sexo», «loura»,
«morena», para aparecerem logo imediatamente
milhares de . Uma estatística revelou que os
americanos gastam mais em pornografia que em
Coca-cola.... Em Portugal, e segundo os dados da
distribuição da imprensa, circulam mensalmente
cerca de 2 milhões de cópias de jornais e revistas
pornográficas. Para não falar dos vídeos eróticos e
pornográficos que estão à disposição de qualquer
adolescente ou adulto nos hipermercados, nos
clubes de vídeo e nas lojas dos 300... E a televisão ?
Todos os canais exibem filmes pornográficos ou
com cenas eróticas a qualquer hora, mesmo antes
das 10h da noite. incentivam a
lascívia sexual, apresentando-se os seus actores e
actrizes em cenas de intimidade, permanente
exibição do corpo (quer dos homens, quer das
mulheres). A pornografia foi beneficiada com as
novas tecnologias-CD-Roms, vídeo-jogos, Internet.
Todos eles com um acesso fácil, e mais gravoso,
sem exposição exterior. Há 10 anos quem quisesse
ver um filme pornográfico, tinha de entrar num
cinema dessa especialidade, com a exposição
inerente. Hoje, basta ter em casa um computador
com CD rom ou com acesso à Internet....

sadomasoquismo, masturbação, sexo oral,
penetrações com objectos e pior de tudo
pornografia infantil, envolvendo crianças de até 4

anos de idade. Todas estas práticas são fruto da
carne e procedem do coração corrupto do homem,
sendo uma ameaça à pureza sexual, tal como Deus
deseja. Devemo-nos também lembrar que o
material pornográfico é produzido por uma
indústria, controlada pelo crime organizado, pelo
jogo e pela droga.

Não são poucos os relatórios feitos por comissões
de pesquisadores que denunciam a estreita relação
entre a pornografia e a crescente onda de estupros,
assédio sexual e exploração infantil nos países
"civilizados". Vários dos temas mais comuns em
pornografia do tipo incluem cenas de
sequestro, violação de mulheres e estupro de
menores. A pedofilia é uma vertente decorrente da
prostituição. Não sabemos quantos jovens e
adultos já foram afectados pela pornografia no
âmbito das igrejas evangélicas em Portugal, mas se
não formos diferentes dos EUA e do Brasil,
podemos dizer que cerca de 10% poderão estar
afectados.destituídos

sites

As telenovelas

Adultério, incesto, prostituição, fornicação,
h o m o s s e x u a l i s m o , l e s b i a n i s m o ,

hardcore

imoral é todo aquele
comportamento que diverge da vontade de
Deus, a saber, a nossa santificação

a)- A popularidade da pornografia nos dias de
hoje.

b). Consumir material pornográfico é violar todos
os princípios bíblicos estabelecidos por Deus
para proteger a família, a pureza e os valores
morais.

É esta a nossa sociedade - 2Pe.
9:-14

c) As consequências

1). A Escalada da Violência

(Ler 1Cor.6:18)

2).Falta de Decência

Se dissermos que a violência não entra no nosso
círculo cristão, que podemos dizer quanto à falta de
decência ? A sociedade de hoje é igual à pagã de
Roma ou pagã dos cananitas. Tem a mesma atitude
que eles têm para com a nudez e a exposição dos
órgãos sexuais. A arqueologia revelou que em
muitas das paredes dos templos pagãos cananitas,
que foram destruídos pelos israelitas quando
conquistaram a terra (Lv 26.1; Nm 33.52), havia
desenhos de órgãos sexuais masculinos e
femininos. Essas são as formas mais antigas de
pornografia que conhecemos. Os cananitas
aparentemente representavam os órgãos genitais
nas paredes para excitar os adoradores e estimulá-
los à prática da prostituição sagrada. Os israelitas,
em contraste, tinham uma atitude totalmente
diferente quanto à exposição dos órgãos sexuais.
Nas Escrituras Sagradas estava escrito que Deus
cuidou em cobrir a nudez do primeiro casal após a
queda (Gn 2:25; 3:7-10). Havia uma preocupação
em que as vestimentas cobrissem os órgãos
genitais, ao ponto de que havia uma determinação
na lei de Moisés de que o sacerdote deveria ter
cuidado para não subir as escadas do altar de forma
a deixar que seus órgãos genitais ficassem
expostos (Dt 20:26).
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Cão, o filho de Noé, foi condenado por ter visto a
nudez de seu pai.
A própria Bíblia refere-se aos órgãos sexuais de
forma reservada, usando às vezes eufemismos
como "nudez" (Lv 18), "pele nua" (Ex 28.42),
"membro viril" (Dt 23.1), "entre os pés" (Dt 28.57) e
"parte indecorosa" (1 Co 12.23), só para citar alguns
exemplos.

Rapazes e meninas com roupa em que se denotam
todas as formas do corpo. Há casos em que está tão
apertada que não dá para apertar mais porque os
ossos e as saliências do corpo não o permitem !
Decotes que incentivam olhares indevidos. Já para
não falarmos nas mini-saias.
Tanto peca aquele(a) que cai na tentação, como
aquele(a) que induz o outro(a) conscientemente à
tentação - cfr.

O pecado sexual declarado é concebido na mente,
desenvolvido em várias experiências pré-sexuais, e
finalmente torna-se realidade, quando a
oportunidade aparece. Não somente a imoralidade
resultante é pecado os pensamentos impuros
também são pecados. Não se confunda, a ponto de
dizer: "Visto que já pequei em meu coração, posso
também pecar com o corpo". Estes pecados não são
os mesmos! Um é o pecado da mente, e em
pensamento apenas uma pessoa peca. O outro é um
pecado da mente e do corpo, e, com o corpo, duas
pessoas pecam. Na mente, não há união física. Em
Mt 5:28, Jesus menciona não apenas olhar, mas
olhar para cobiçar. Isto implica um desejo activo.
Paulo diz que o crente de espírito controlado, na
batalha espiritual, está "levando cativo todo
pensamento à obediência a Cristo" (II Co 10:5). E
Pedro diz: "Cingindo os lombos do vosso
entendimento, sede sóbrios... não vos conformeis
às concupiscências que antes tínheis na vossa
ignorância" (I Pe 1:13,14).

O que nossos olhos vêem e lêem produz e controla a
maior parte de nossos pensamentos. As Escrituras
ensinam que os olhos são a "candeia do corpo" (Mt
6:22,23) e que se os "olhos forem maus", o corpo
"será tenebroso". Esta verdade descreve mais do que
um fato físico. Refere-se ao que os olhos deixam
entrar na mente. VER SALMO 1:1,2. O apóstolo João
adverte contra a "concupiscência dos olhos" (I Jo
2:16). Salomão escreveu: "Dirijam-se os teus olhos
para a frente e olhem as tuas pálpebras directamente
diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e serão
seguros todos os teus caminhos" (Pv 4:25,26).
Salomão também diz: "Filho meu, dá-me o teu
coração; e deleitem-se os teus olhos nos meus
caminhos. Porque cova profunda é a prostituta; e o
poço estreito é a aventureira" (Pv 23:26,27).

Outrora o homossexualismo e lesbianismo era tabú.
Depois passou a ser visto como uma doença. Hoje,

apesar de serem uma minoria, o seu lobby é tão
poderoso que conseguem alterar despachos de
ministros quanto às condições de ingressos em
concursos públicos ! Hoje o homossexualismo já
não sequer é uma tendência sexual. É uma opção
sexual. Mas para Deus nem é uma doença, nem
tendência. É pecado.
Lev. 18:22 “Com varão te não deitarás, como se
fosse mulher; abominação é”.
Lev. 20:13 Quando um homem se deitar com outro
homem como uma mulher, ambos fizeram
abominação; certamente morrerão; o seu sangue é
sobre eles.
Romanos 1:26-32
1Cor. 6:9-11 Não sabeis que os injustos não hão de
herdar o reino de Deus ? Não erreis; nem os
devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem
os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os
maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de
Deus.

A vontade de Deus é o casamento e não a vida em
comum, como se fossem casados, vivendo em
comunhão de mesa, cama e habitação. O casamento
é uma instituição de Deus

A Palavra de Deus adverte expressamente contra a
prática do acto sexual sem o compromisso conjugal.
Ver No segundo livro de
Samuel, no capítulo 13, há a história de Amnom e
Tamar (ambos filhos de Davi, mas de mães
diferentes), em que Amnom sente fortíssima
atracção pela meia-irmã, e a seduz. O relato bíblico
diz que "Depois Amnom sentiu por ela grande
aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela,
que o amor que ele lhe votara". Este é um fato
comum: um dos parceiros passa a desprezar o outro
(mais frequentemente o rapaz despreza a moça), e o
relacionamento, inicialmente bonito, correcto e
saudável, dá lugar a tristeza, humilhação e
sofrimento.
Como resistir? A receita bíblica é o autocontrole,
fruto do Espírito:
Ver também a advertência aos jovens, em
Ec. 11:9

A VIRGINDADE - «Fugi da imoralidade sexual» (1Co.
6:18) «Subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão
(1Co. 9:27)

A sociedade aceita o adultério como algo natural. Já
chegou ao ponto de haver troca de casais (relações
sexuais entre membros de 2 casais).
A Bíblia expressamente a prática do
adultério, sendo esta proibição um dos dez

mandamentos (Ex. 20.14). Na lei mosaica, este
pecado era punido com a pena de morte (Dt. 22.22-
27). Salomão, no livro dos Provérbios, adverte
contra esta prática: Pv. 7.7-23.

1. O casamento é uma ordenança do Senhor a toda
humanidade e por isso indissolúvel.
2. O pecado tem levado os homens a acções
egoístas e assim ao divórcio ou separação (em
termos jurídicos os conceitos são diferentes)
contrariando o padrão bíblico, ou aquele
inicialmente planeado pelo Senhor.
3. O único caso em que das palavras do Senhor
decorre que é possível o divórcio (mas não o
segundo casamento) é o adultério MATEUS 19:9
A disciplina de Deus está bem exemplificada na
história de Davi (2 Sm. 12.1-25). Tendo cometido o
duplo crime de adultério e assassinato, Davi é
exortado e depois informado que tem o perdão de
Deus, mas não pode fugir às consequências do seu
pecado. E a sua atitude é exemplo para todos nós.

o mandamento com
promessa

A mentira, os palavrões usados inclusive por
crentes, as acusações e falsos testemunhos, os
boatos falsos.

A Biblia fala do corpo do crente em Jesus como
sendo o templo do Espirito Santo. Isto significa que
a Pessoa Divina utiliza o nosso corpo como
receptáculo. Se esse corpo tem nele reproduzido
tatuagens que desagradam a Deus certamente o
Espirito Santo não está bem nele
Paulo aconselha que todos tenham o seu corpo
irrepreensivelmente conservado e santificado.

1Cor. 11:14.«não vos ensina a mesma natureza que
é desonra para o varão ter cabelo crescido ?»

1 Tessalonicenses 5:22, 23 - «Abstende-vos de toda
a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos
santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e
corpo, se jam plenamente

para a vinda do Nosso Senhor
Jesus Cristo».

O QUE VEMOS HOJE ?

Mateus 5:27-29

OS PENSAMENTOS IMPUROS

A CONCUPISCÊNCIA DOS OLHOS

1. A UNIÃO DE FACTO

2. RELAÇÕES SEXUAIS ANTES DO CASAMENTO

3. O ADULTÉRIO

4. O DIVÓRCIO

5.O DESRESPEITO DA AUTORIDADE DOS PAIS

(Ex. 20:12)

PIERCINGS E TATUAGENS

.(I Corintios 6:19).

(I
Tess.5:23)

CABELO COMPRIDO NOS RAPAZES

USO DE BRINCOS NOS RAPAZES

Não podemos impedir
todo pensamento impuro de entrar na mente,
porém somos realmente capazes de controlar os
pensamentos que permanecem e se desenvolvem.

Dt. 22.20,21,28 e 29.

I Ts. 4.3-8; I Co. 13.7; Gl. 5.23.
Ec. 11.9.

Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e
recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade
e anda pelos caminhos do teu coração, e pela
vista dos teus olhos; sabe, porém, que por todas
estas coisas te trará Deus a juízo.

proíbe

Honra o teu pai e a tua mãe -

conservados
irrepreensíveis

JOEL Timóteo Ramos PEREIRA é membro da
Igreja em Cucujães.
Exerce profissionalmente a função de Juiz de
Direito. É membro da Direcção da Delegação
Norte da CIIP, Presidente do Conselho Fiscal da
Aliança Evangélica Portuguesa. Ministério de
Pregação da Palavra em diversas igrejas locais
do Norte e Centro do País. É ainda Redactor do
Refrigério e Refrigério On Line.

1.2. Homossexualismo e Lesbianismo

2. A imoralidade nos valores
familiares

3.A imoralidade na exteriorização do
comportamento social.

3.1. No falar

3.2. No uso do corpo
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Os avanços da Ciência no nosso tempo
levantam desafios, motivam reflexões e
exigem uma cada vez maior capacidade

de adaptação. Se os nossos antecedentes (e
seria apenas necessário recuar quatro ou
cinco gerações), fossem colocados a viver
juntamente connosco, iriam ficar estupefactos
com a naturalidade de muitos dos nossos
actos quotidianos (como andar de automóvel,
atender o telemóvel, usar o controlo remoto
de um televisor, etc...). Seria necessário um
período de adaptação mais ou menos longo.
Com a velocidade do avanço da ciência,
somos chamados, durante o curso da nossa
vida, a fazermos reflexões constantes e a uma
adaptação da nossa maneira da viver
quotidiana, perante os reflexos na mesma, do
cada vez maior conhecimento e domínio do
Homem sobre a Natureza.
Mas apesar de todo este progresso, os
p rob l emas esp i r i t ua i s do Homem
permanecem os mesmos do passado e seráo
os mesmos no futuro.
Iremos abordar muito sucintamente os temas
propostos:
A) A Fecundação In Vitro (FIV) como uma
técnica de procriação medicamente assistida.
B) A Clonagem e a Manipulação Genética.
C) Reflexão sobre um Texto Bíblico.

A é uma das respostas que a ciência
coloca ao dispor de casais estéreis, para
vencerem a sua esterilidade.
A fertilidade sempre foi algo muito apreciada,
e temos registos nas culturas de muitas
civilizações passadas, do valor da fertilidade,
sendo personificada em muitas figuras
mitológicas (tanto a fertilidade - ligada à figura
feminina, como a virilidade - ligada à figura
masculina). Daí que a esterilidade seja um
problema que pode assumir uma grande
importância para o casal que o enfrenta.
Na investigação de um casal estéril podem
encontrar-se várias causas, femininas,
masculinas ou ambas, e as soluções variam
consoante a causa, podendo consistir numa
cirurgia para corrigir algum defeito anatómico
uterino, em comprimidos para corrigir
qualquer disfunção, até métodos como a FIV.

Em Agosto de 1944, Rock e Menkin,
investigadores de Boston, anunciaram a
primeira fecundação In Vitro de um Ovócito
humano. As reacções a públicas a este evento
foram pequenas, numa altura em que o terna
da guerra dominava as atenções. Rock teve a
percepção que o objecto da sua investigação
podia levantar problemas éticos, e, sendo
católico romano devoto, discutiu os seus
trabalhos com cientistas jesuítas e teólogos
jesuítas.
Já nesta altura o problema que começava a ser
colocado era a destruição dos zigotos obtidos,
visto que estes constituiriam um ser humano
único em potencial. Rock no entanto negou
vigorosamente que a ciência fosse capaz
alguma vez de conseguir que estes zigotos
obtidos In Vitro se desenvolvessem até R.N.
(recém-nascidos) viáveis.
Em 1978, ou seja, 34 anos depois, é anunciado
o nascimento do primeiro bebe resultante de
FIV - Louise Brown, atribuído aos
i n v e s t i g a d o r e s R o b e r t E d w a r d s
e m b r i o l o g i s t a ) e P a t r i c k S t e p t o z
(Ginecologista). A reacção pública a este
evento foi muito mais marcada.

O mundo das clínicas de fertilidade nos
nossos dias:

- podem ser comprados,
vendidos ou alugados. Baseado no princípio
de autonomia, que defende que o corpo deve
ser encarado como uma propriedade do
indivíduo; portanto" se posso doar ou vender
órgãos ou tecidos, porque não os materiais
reprodutivos?".
Advertências levantadas quanto ao perigo
desta lógica:

- Bancos de
esperma

- O advento da FIV trouxe
uma nova dimensão à prática da sub-rogação

: Definição: Mãe sub-rogada é a que tem
um filho para outra pessoa, tendo concordado
em entregar a criança ao nascer ou logo após o
nascimento.
Vivemos a panaceia da autonomia reprodutiva
Perante este panorama há muitas opções para
comissionar um bebé. Uma criança
comissionada pode ter até cinco "pais":
1-Os elementos do casal comissionador,
2-O fornecedor de esperma,
3-A fornecedora dos ovócitos,
4-A rnãe sub-rogada
5-Uma viúva pode comissionar um filho do
seu falecido marido: Concepção Póstuma.

Um casal enfrentando um problema de
esterilidade. Abraão desejava ardentemente o
nascimento do seu filho, pois estava
intimamente ligado às promessas que lhe
foram feitas por Deus, e que a sua fé nas
mesmas o justificou.
Abraão e Sara não tinham ao seu dispor aquilo
que a Medicina oferece hoje, e tentaram
resolver o problema com os meios que
dispunham: 1.Tornaram-se num casal que
comissionou um bebé, 2.-Método - Abraão foi
deitar-se com Agar até conceber dele. 3.Agar
seria a mãe sub-rogada.

Fizeram uso daquilo que se chama e defende
hoje como autonomia reprodutiva: Usaram o
seu pai como um banco de esperma e
engravidaram do próprio pai, pois nenhum
homem vinha deitar-se com elas. Nasceram
Moabe e Ben-Ami. Os Moabitas e os Amonitas
foram povos que trouxeram graves problemas
ao povo de Israel.

Será objecto da reflexão final.

FIV

O mercado dos materiais reprodutivos:
Os materiais reprodutivos tratados como
comodidades

Mercado dos materiais reprodutivos:

Venda ou doação de esperma

Venda de ovócitos
Aluguer de uteros

Exemplos Bíblicos de estratégias para
vencer a esterilidade:

A) - Abraão e Sara:

B)- As filhas de Lot

C) - Ana

"Se permitirmos a venda de órgãos ou de
produtos do corpo humano então
começaremos a encarar todo o corpo
humano como um objecto, o que levará à
desumanlação, encarando as pessoas como
objectos. Para preservarmos a nossa
crença no valor intrínseco da vida e
dignidade humana, não devemos ver
qualquer parte do corpo como tendo valor
comercial."

Nota

continua pág. 6
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CLONAGEM
E MANIPULAÇÃO GENÉTICA

Com a clonagem obtiveram-se embriões e
seres vivos, sem a união das Células
reprodutoras ou Gâmetas.

Em 5 de Julho de 1996, no Rosím Institute,
nasceu a Dolly, uma ovelha que resultou da
técnica de "Transferéncia Nuclear de Célula
Somática", desenvolvida pela equipa de
investigadores Ian Wilmut e Keith Campbell.
Em que consistiu a experiência: 1.
Retiraram o núcleo de uma célula de tecido
mamário de uma ovelha adulta, 2.
Transferiram esse núcleo para o ovócito de
uma outra ovelha, ao qual lhe tinha sido
previamente retirado o núcíco. 3.
Transferência do embrião obtido para outra
ovelha (ovelha mãe sub-rogada) onde
decorreu a gestação da Dolly.
Dolly foi assim uma "fotocópia" genética da
ovelha fornecedora da célula usada na
clonagem, vivendo uma vida aparentemente
saudável, tendo dado á luz quatro carneiros
após cruzamentos normais.

Decorrido menos de um ano, foi obtida pela
mesma equipa uma ovelha transgénica:
Polly.
Esta ovelha foi obtida usando uma técnica de
divisão embrionária e depois foi manipulado
o seu DNA e introduzido DNA humano. O
objectivo foi obter uma ovelha capaz de
produzir leite contendo uma proteína
humana (ai-antitripsina) para uso no
tratamento de uma doença - A Fibrose
Quistica.
A possibilidade da clonagem e da
manipulação genética é hoje o objectivo da
reflexão é possível "fazer fotocópias
genéticas" de indivíduos, é possível
manipular o seu DNA no sentido de
introduzir alterações no programa que
produzam"... um ser mais perfeito, com
melhores aptidões físicas e psicológicas...

Em 5 de Dezembro de 1997, Richard Seed,
anunciou a intenção de iniciar a clonagem de

seres humanos. Estes novos avanços da
ciência provocaram uma grande reacção
pública.
Exemplos:
Newsweek - comparou as consequências da
clonagem com as da bomba nuclear e as das
armas químicas.
Time - comparou Dolly com Frankenstein.
Reacções de várias entidades:
UNESCO - "A clonagem humana deve ser
banida em quaisquer circunstancias".
Associação Médica Americana e O.M.S. -

classificaram a clonagem humana como
inaceitável.
Vaticano - L'Osservatore Romano - "A
pessoa tem o direito de nascer de uma forma
humana. Espera-se ardentemente que as
nações imediatamente promulguem leis
banindo a aplicação da clonagem a seres
humanos...".

s conflitos interiores de um casal, de uma
mulher, confrontados com a sua esterilidade
podem assumir proporções gigantescas. A
O.M.S. (1989) reconhece como entidade
equivalente a doença, o sofrimento
associado ao desejo intenso de ter um filho e
à incapacidade de o concretizar.

O desejo de ter um filho pode tornar-se num
elemento escravizador, levando a que se faça
tudo para o conseguir, pois torna-se o centro
da sua vida, deixando tudo o resto de ter
sentido. Sara e Abraão passaram por este
conflito e imaginaram um esquema
alternativo. Será que procuramos a
medicina como solução para resolvermos
os nossos conflitos interiores.
Exemplo : Os anos passam sobre nós e os
sinais de envelhecimento multiplicam-se no

nosso corpo exterior. O envelhecimento
pode gerar um grande conflito interior.
Recorrendo à medicina, acumulam-se
cirurgias plásticas pela não aceitação da
realidade do envelhecimento.

: Os sonhadores da clonagem e
manipulação genética sonham com a
perfeição, a eterna juventude, quem sabe a
imortalidade.

Enfrentou um problema de esterilidade
que originou um enormíssimo conflito
interior.

Sentia-se diminuída e chorava 7),
Perdeu o apetite (anorexia) 7), Não
conseguia desfrutar o amor do seu marido
que lhe dava porção dupla
Angustia e tristeza profunda, Amargura de
alma Tomada por embriagada

Resolveu o seu conflito em
oração, derramando a sua alma diante do
Senhor.
Ana pediu um filho:

Ana pediu um filho para o consagrar ao
Senhor
Para não o possuir como sendo seu

como descendência
Não para ser o centro da sua vida e
existência.
O seu filho era algo criado por Deus,
pertencendo-lhe totalmente.
Ana de estéril passou a ser a mãe perfeita.
Leitura Cántico de Ana cap. 2: vers.1-1O
A sua alegria residia no Senhor (vers. 1)
A sua vitória residia no Senhor (vers. 1,3,4)
A sua força residia no Senhor (vers.1)
A sua fertilidade foi perfeita (vers.5)

Nota

(vers.
(vers.

(vers.5),

(vers.1O),
(vers. 14),

Não para satisfação pessoal
Não para melhorar a sua auto-imagem
Não para usar como pedra de arremesso
contra Penina

(vers. 11)

(vers.11),

Ana:

Leitura de 1 Samuel 1:1-20:

JOÃO PAULO MARQUES é membro da Igreja
Evangélica em Coimbra (Rua da Sota) e exerce a
profissão de médico.
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Daniel, Nilvana e Filhos
Liga Novo Testamento de Bolso

F
ui buscado dos que não perguntaram por

mim. A um povo que não se chama pelo

meu nome eu disse: Eis-me aqui, eis-me

aqui. Isaías 65:1
Tivemos conforme planeado nossa

bairro de que
devem lembrar é uma área muito difícil e foi
exactamente isto que constatámos nas
actividades que realizámos com um grupo de
crianças que nunca tiveram contacto com
qualquer coisa do evangelho e por conseguinte
muito difíceis no comportamento, mas ao todo
cerca de 25 crianças foram confrontadas com o
evangelho através da EBF ( Escola Bíblica de
Férias ), para além dos vários adultos. Lembro-
me do Sr. José, de 73 anos, orar entregando-se
a Cristo, após um ar livre.

Logo a seguir, juntamente com o grupo vindo de
Inglaterra fomos para onde mais uma
vez Deus nos deu grandes experiências através
do evangelismo pessoal e no jardim havia uma
abertura diferente e várias pessoas oraram
entregando- se a Cristo. Assim, tanto nós
como o Pr. Manuel que fará o seguimento aos
contactos, ficámos muito animados e louvamos
a Deus por aquela semana tão abençoada.
Após alguns dias de intervalo entre as
campanhas, rumamos para
outro município sem nenhum trabalho
evangélico, em parceria com uma igreja de
Tomar. Por 3 dias a cidade foi exaustivamente
visitada através do trabalho porta -a- porta,
cultos e filmes no jardim.
Algumas pessoas estavam mais receptivas,
outras se mostravam indiferentes, mas o saldo
foi muito positivo com boa amizade
desenvolvida com um jovem taxista que após
uma primeira conversa com um dos nossos
jovens não mais nos deixou. As noites foram
sempre muito proveitosas. Após os filmes
tivemos boas conversas com algumas pessoas
que acabaram por orar entregando-se a Cristo.
Após estes dias abençoados fomos para
Alvaiázere , um outro campo de batalha
completamente virgem com respeito ao

evangelho, com características muito
diferentes. Pois pareceu-me que houve um
aviso prévio de que lá estaríamos por parte do
padre, de modo que a indiferença e apatia foram
totais, com excepção de uma única crente que Iá
encontrámos. Senti que deveria sacudir o pó
daquela cidade dos pés, mas como nosso Deus
é misericordioso, peço-vos que continuem a
orar pelos moradores de Alvaiázere. Louvamos
a Deus porque recebemos pelo correio o pedido
de uma pessoa de lá para fazer o curso por
correspondência baseado no Evangelho de
João.
Finalmente fomos a onde Deus nos
presenteou com uma semana inédita, tal como
nunca antes experimentámos nestes 14 anos de
trabalho em Portugal.
Tivemos uma EBF com mais de 30 crianças que
receberam a Palavra como nunca vimos antes.
Vários adultos oraram entregando-se a Cristo.
Algumas pessoas vieram até ao autocarro
pedindo que orássemos por elas e seus
familiares. Sentimos muito deixar aquela gente
tão querida que precisava do cuidado pastoral
imediato, ainda dependendo da nossa visita
uma vez por mês. Sábado, dia 23/09 fomos a
Chamusca no intuito de dar continuidade ao
trabalho do verão, através de visitação aos
interessados no estudo da Palavra. Por favor,
orem para que Deus levante um obreiro para
viver Iá e iniciar uma igreja na Chamusca.
Durante o verão inscreveram-se no curso por
correspondência 37 adultos e ainda outros
pedidos estão chegando. Foram entregues
cerca de 1.300 Evangelhos de João, além de
milhares de folhetos. Assim, a semeadura foi
farta, e sabemos que a colheita a seu tempo virá.
Amados, tudo isto foi possível porque vocês
estiveram ao nosso lado intercedendo, pelo que
muito vos agradecemos.

primeira
semana em Chelas, Lishoa,

Arouca

Ferreira do Zêzere,

Chamusca

Adelina e António Dias
Almada

A
mados Irmãos em Cristo Jesus, nosso
Senhor, 0 nosso gozo e alegria é que a
bênção de Deus continue a operar e a

abençoar o ministério que os amados irmãos

d'Ele têm recebido.

Depois de algum tempo passado, estamos

novamente a chegar até vós para, de uma

maneira simples e objectiva, dar-vos conta do

que o Senhor tem feito em nós e por nós, desde

o dia em que nos separou para a Sua obra.

1º - Igreja local (Alcaniça): pela graça de Deus, a

obra do Senhor continua firme, e louvado seja o

Senhor, almas têm vindo de novo ouvir a Sua

Palavra; fruto de algumas distribuições de

literatura realizadas neste lugar? Só o Senhor

sabe. O testemunho tem sido evidente não só

através destas distribuições como também

individualmente: o trabalho que tem vindo a ser

desenvolvido no lar de uma nossa irmã na fé,

continua firme no Senhor e todas as semanas a

Palavra de Deus ali é ministrada para gozo e

bênção de todos os que têm o privilégio de a

escutar. Oramos para que o Senhor nos mostre

o que fazer mais, com este trabalho. Nas

instalações da igreja reúnem- se, às quartas-

feiras, um grupo de irmãs, que dedicam o tempo

à oração, leitura e testemunho de experiências

vividas ao longo da semana; é manifesta a

alegria assim como o testemunho das respostas

que o Senhor lhes tem concedido; para G16ria

do Senhor o dizemos. Deus, o Senhor, nos tem

sustentado pela Sua infinita Graça; estamos, eu

e minha mulher felizes por estarmos servindo

ao nosso Deus e cremos do mais profundo do

nosso coração que Ele não falhará.

2º - União Bíblica. Neste ministério também o

Senhor nos tem abençoado. A época de Verão,

confessamos, foi muito árdua, mas o Senhor foi

renovando as nossas forças dia após dia.

Realizaram-se os habituais campos para

crianças, adolescentes e adultos e terminou a

época com a Convenção. Sentimo-nos felizes

embora reconhecendo a nossa fragilidade; mas

receber tantos irmãos, das mais diversas

igrejas, grupos, movimentos, nos transmite o

ânimo e a alegria de continuarmos servindo

Aquele que nos chamou para O servir com amor

e dedicação. Um bem haja a todos os irmãos que

neste lugar do Carrascal, connosco, têm

mantido laços fraternos de amor em Cristo

Jesus, nosso Senhor.
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Moçambique

Vietname

Guiné-Bissau

Deus tinha um único
Filho e fez dEle um
Missionário.

David Livingstone

A
té aqui nos ajudou o Senhor...

Gratos a Deus pela sua fidelidade, e
pelas orações dos irmãos estamos de

volta cheios de força e com muitos
projectos. Foi uma experiência maravilhosa
para todo o grupo, onde saímos edificados
de acordo com o que o Senhor tinha
preparado para cada um de nós.

Conforme havíamos previsto, fizemos
trabalhos na área social e espiritual.
Estivemos em Mhómoli juntamente com
Simão Mucache e Ntomb ienkos i
trabalhando com as crianças do internato
Tivemos oportunidade de trabalhar
construindo casas para desabrigados pelas
cheias que recentemente assolou o País na
região de Catuane

Agora nosso propósito é continuar com o
trabalho diariamente com as crianças no
ensino da língua portuguesa, matemática,
ensino de bordados e costura, jogos,
dramas e coreografias

O início das actividades era ás 6:00 da
manhã na machamba ( horta) seguindo
assim as actividades acima mencionadas.
Tivemos o privilégio de participar na
oficialização da igreja, ou seja, o
reconhecimento pelo Estado Moçambicano
da Igreja Evangélica Comunitária em
Mhómoli. A despedida foi difícil para todos e
o desejo de um breve regresso ficou no
coração da equipa.

Com cerca de 300 congregações
reunindo-se abertamente em templos
e com uma história de organização

vietnamita independente desde 1929, a

Igreja Evangélica no Vietname ainda não
conseguiu o estatuto legal perante o
governo comunista.

Existem pelo menos 3.500 igrejas nos lares,
de várias filiações, todas consideradas
ilegais. Muitas dessas igrejas nos lares vêm
buscando o reconhecimento legal há anos,
sem resultado.

A perseguição de uma forma mais brutal
também existe. Uma lista feita no Vietname
em junho relaciona 40 líderes cristãos que
estão na prisão por causa de suas
convicções e actividades cristãs. Muitos são
da minoria hmong, das províncias do
noroeste, onde tem havido um significativo
movimento em direcção à fé cristã na última
década. A perseguição aos cristãos hmong
tem sido tão atroz que nos últimos quatro
anos mais de 8 000 deixaram seus vilarejos
tradicionais e todas as suas propriedades e
fugiram para as terras altas do centro-sul do
Vietname.

Missão Portas Abertas

Caros Amigos e Irmãos leitores, como
já é do conhecimento de alguns, no
último mês de Agosto uma equipa de

4 pessoas da Igreja Evangélica de Sintra
viajaram até à Guiné Bissau, para ali
desenvolverem algum ministério junto das
Igrejas locais. Para nós foi um tempo de
tremendas bênçãos do Senhor. Pudemos
conhecer novos irmãos abençoando e sendo
abençoados po r onde que r que
passávamos. Tivemos algumas lutas, como
por exemplo, durante a viajem, que
supostamente demoraria 4h30m, na ida

demorámos 3 dias a chegar a Bissau e na
volta demorámos 7 dias para chegar a
Lisboa, devido a problemas com a
companhia aérea em que viajámos.

Nossa estadia lá serviu para podermos
conhecer melhor a cultura daquele povo,
seus usos e costumes, dificuldades mas
principalmente ver a mão de Deus sobre os
nossos missionários.
Para nós foi um tremendo desafio ver
pessoas na completa escuridão servindo
deuses animistas ou até mesmo uma mescla
de religiões.

E n q u a n t o e s t á v a m o s l á , f o m o s
confrontados com um chamado que ressoa
em nosso coração para podermos ajudar de
alguma forma, os nossos irmãos, pastores e
obreiros naquele lugar, cujo salário mínimo
é de apenas 4.500$00 e com pouco mais que
isso podemos sustentar um nacional a
tempo integral na obra. Por isso, deixamos
aqui o nosso apelo para que o irmão ou a
irmã se junte a nós neste desafio de ganhar
Guiné Bissau para Jesus.

Guiné Bissau é considerada,
por muitos missiólogos, como a porta de
entrada para a janela 10/40 na área do Norte
de África.
Vamos investir no Reino pois sabemos que
o nosso Senhor Jesus morreu também por
aquele povo.
Para mais informações, contacte o
Departamento Missionário da Igreja
Evangélica de Sintra.
Que Deus vos abençoe,

Carlos, Ana, Sara e Hugo

Curiosidade:

Equipa que se deslocou até Moçambique Amélia,
Rosário, Augusta, Isabel, Lídia e Gessimar juntamente
com Debbie Thompsoms de Inglaterra e crianças do
internato

8
Missões - Internacional

Refrigério
Novembro-Dezembro 2000

Departamento Missionário da CIIP



ESTUDO BÍBLICO

Quando o Senhor Jesus se manifestou
a Tomé, após a Sua ressurreição, e
lhe disse: “

, este, certamente
com a sua voz embargada, envergonhado e
arrependido por não Ter crido na mensagem
que seus condiscípulos lhe deram acerca da
ressurreição do seu Senhor, agora, perante
Ele, exclama: .
Tomé, perante esta realidade tornou-se um
fiel servo de seu Senhor, capaz de dar a sua
vida por Ele.

Ainda hoje, quando aguardava a minha vez
na Clinica Médica para ser examinado pelo
Cirurgião que me operou ao pé direito, tive
de responder a uma senhora que confiava e
fazia promessas aos “santos”, que era muito
melhor confiar nAquele que sendo Deus, se
humilhou a Si mesmo, fazendo-se homem,
para sofrer o castigo dos nossos pecados,
na cruz, Jesus Cristo, o único Mediador
entre Deus e os homens e com o Seu sangue
derramado, nos garante a purificação dos
nossos pecados. Consideremos, agora, três
coisas que o Senhor fez por nós, na Cruz .

(I Pedro 3:18).

Como homem, o Senhor Jesus cumpriu
toda a justiça. Ele foi exposto a toda a prova,
sendo tentado por Satanás, mas Ele venceu
o tentador. Ele nasceu sem pecado, viveu
uma vida pura, sem pecado, mas morreu por
nós, pecadores. Cristo morreu por nossos
pecados. “Levando sobre Ele mesmo, em
Seu corpo os nossos pecados sobre o
madeiro (I Ped.2:24)”.

A B i b l i a d i z a i n d a q u e f o m o s
resgatados...

(Iped.1:18-19).

Aquele que não conheceu pecado (Deus) o
fez pecado por nós; para que Nele fossemos
feitos justiça de Deus(II Cor.5:21). Nós
nunca poderemos compreender, aqui neste
mundo, o preço que o Senhor Jesus teve de
pagar para nos reconciliar com Deus. O
pecado separa-nos de Deus. O pecado
torna-nos inimigos de Deus. O imaculado
Filho de Deus experimentou na Cruz a justa
ira de Deus contra o nosso pecado.

Ele fez-se pecado por nós, por mim e por ti.
Quando os nossos pecados foram
transferidos para o corpo de Nosso Senhor,

”

Poderemos nós sondar a dor que o Nosso
Senhor sentiu ali na cruz? A própria terra
parece Ter sido abalada com tamanha dor,
pois lemos que o Sol deixou de brilhar
durante 3 horas, entre o meio dia e as três
horas da tarde, fazendo- se noite,
precisamente no período em que o Sol se
torna mais forte. Jesus, o Justo, o inocente,
Aquele que nunca conheceu pecado, Deus o
fez pecado por nós, para que nós, eu e tu,
fossemos feitos justiça de Deus.

(Gal.3:13). Para

compreendermos melhor o que isto
significa teremos de regressar ao tempo de
Moisés e olhar para a Lei, escrita pelo dedo
de Deus, para o seu povo. Qualquer que
transgredisse a lei de Deus era considerado
maldito e por consequência era morto,
geralmente por apedrejamento. Depois de
ser morto, seu corpo era pendurado numa
árvore, todo o dia, para servir de exemplo a
todos, e ao fim do dia era retirado da árvore
para ser sepultado.

(Deut.21:22-23).

Nesses dias, o povo de Israel não conhecia a
pena d morte por crucificação, isto é, o
condenado á morte era crucificado vivo
numa cruz e ali sofria até morrer. Esta lei foi
implantada pelo Romanos entre os judeus.
Mas o Senhor Jesus não foi morto por
apedrejamento e depois de morto
pendurado no madeiro. Esta era a lei dada
por Deus a Moisés, para ser executada
naqueles que transgrediam, os malditos, os
dignos de morte.

O Senhor, pelo contrário, foi executado
segundo a lei romana que prevalecia naquele
tempo. Nós como transgressores da lei,
merecíamos aquela condenação, mas o
Senhor tomou o nosso lugar, o Bendito Filho
de Deus, fez-se maldição na cruz por nós,
para nós, os malditos, que cremos nEle
como nosso Salvador, nos tornássemos
benditos filhos de Deus. Para mim Ele é o
Meu Senhor e o Meu Deus.

Põe aqui o teu dedo e vê
as minhas mãos; e chega a tua mão e
mete-a no meu lado; e não sejas
incrédulo, mas crente”

“Senhor Meu e Deus Meu!”

”com o precioso sangue de
Cristo, como de um cordeiro imaculado e
incontaminado”

“ Jesus exclamou com grande voz dizendo:
Deus Meu, Deus Meu, porque me
desamparaste?

“Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está
escrito: Maldito todo aquele que for
pendurado no madeiro”

” Quando alguém
houver pecado digno do juízo de morte e
haja de morrer, e o pendurares num
madeiro, o seu cadáver não permanecerá
no madeiro, mas certamente o enterrarás
no mesmo dia, porquanto o pendurado é
maldito de Deus”

.

1. Ele, o Justo, padeceu por nós, os
injustos, para levar-nos a Deus

2 Ele fez-se pecado por nós

3 Ele fez-se maldição por nós.

E para ti?
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e Meu Deus !

Meu Senhor,

e Meu Deus !
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D
esde criança que frequento a escola Dominical e que sou
ensinado acerca de que agora é o meu
Salvador. Também desde pequeno que eu e minha família

costumávamos ir aos cultos na Igreja Ev. das Fontaínhas em São
João da Madeira, e todos os anos, durante uma semana das férias
de Verão, ía para os Acampamentos Bíblicos no Palhal onde
nessa altura o director era o Irmão Sr. José Fontoura.

Já conhecia o Evangelho; sabia que Jesus salvava e que tinha
morrido por mim, contudo ainda não era salvo, pois não é por ir
á Igreja ou ter pais crentes que ficava salvo, mas sim pela opção
individual que tomasse para com Jesus. Meu pai falava-me muito
acerca da Salvação, contava-me histórias da Bíblia e ensinava-me
acerca do Céu e do Inferno. Quando meu pai falava especialmente
do Inferno, eu ficava impressionado e até com medo.

Até que no final de 1996, recebi a infeliz noticia que o meu avô
da parte da minha mãe estava em coma no hospital, e acabara
de falecer. Poucos dias depois, faleceu também o Sr. José
Fontoura, a quem eu admirava pela sua obra para o Senhor
Jesus.

Nem queria acreditar que duas pessoas de quem gostava
tanto tinham morrido no mesmo ano e no mesmo mês. Fiquei
muito abalado com tudo isto, de tal maneira que devido a eles
terem morrido e ao meu medo pelo Inferno; o Espírito Santo me
convenceu do pecado; da justiça e do juízo.

Tudo aconteceu quando me ia deitar ao fim do dia para dormir, e
nessa noite sonhei com essas duas pessoas e vinham-me
perguntas á mente como; Para onde elas foram? Para o Céu ou para
o Inferno? No meu sonho eram determinados os destinos do meu
avô e do Sr. José Fontoura. Não tinha a certeza quanto ao destino do
meu avô, mas poderia afirmar que o Sr. Fontoura tinha ido para o
Céu para junto de Jesus.

Pouco tempo depois, neste meu sonho, começaram-me a vir
perguntas mais directas como: E tu? Para onde vais? Para o Céu ou
para o Inferno? E foi nesse momento que acordei e pedi ao Senhor
Jesus para me levar para o Céu e disse-lhe que acreditava que Ele
tinha morrido na cruz por mim. E foi a partir desse momento que me
tornei um Filho de Deus.

Pois na Bíblia diz:

(João 1:12).
Já não preciso de Ter mais medo do Inferno, ou do morte porque

Jesus na Bíblia diz:

(João 5:24).
No dia 10 de Setembro também obedeci ao mandamento do

Senhor Jesus; como declaração pública da minha fé no meu
Salvador, descendo ás águas do Batismo (Actos 2.11 e 18:8), como
símbolo de purificação (Actos 2:38) e de Identificação com o meu
Salvador em Sua morte e Sua ressurreição (Romanos 6:1-5).

Quero agora e todos os dias morrer para o mundo e viver para
Cristo Jesus: O MEU SALVADOR!

Jesus Cristo

Enoque Daniel Sousa Pereira

«Mas a todos quantos O receberam deu-lhes
o poder de serem feitos Filhos de Deus, aos que crêem no Seu
Nome.»

«Quem ouve a Minha palavra e crê n'Aquele
que Me enviou tem a Vida Eterna, e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida.»

Igreja Evangélica S.João da Madeira - Fontaínhas

Quando estiveres triste,
Quando as pessoas te enganarem,
Quando estiveres nervoso,
Quando estiveres preocupado,
Quando estiveres em perigo,
Quando parecer que Deus está distante,
Quando tua fé estiver vacilante,
Quando te sentires só e com medo,
Quando fores áspero e crítico,
Quando quiseres paz e descanso
Se o mundo te parece maior que Deus
Antes de saíres de casa
Se quiseres ser benfeitor,
Se as tuas orações são egoístas
Se procuras coragem para fazer uma tarefa,
Como ficar junto como companheiro,
Se perdeste a confiança nas pessoas
Como estar com pessoas indelicadas,
Se estás desencorajado com o trabalho,

liga João 14
liga Salmos 27

liga Salmo 51
liga Mateus 6:19-34

liga Salmo 91
liga Salmo 139

liga Hebreus 11
liga Salmos 23

liga 1 Corintios 13
, liga Mateus 11:25-30

, liga Salmos 90
, liga Salmo 121

liga João 15
, liga Salmo 67

liga Josué 1
liga Romanos 12
, liga 1 Corintios 13
liga João 15

liga Salmos 126

Esses telefones de emergência podem ser discados directamente.
Não há necessidade de um operador de assistência:
Todas as linhas do céu estão abertas 24 horas por dia!

TEMOS AS SEGUINTES OFERTAS PARA SI:

UM EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO (da Bíblia)
UM CURSO BÍBLICO POR CORRESPONDÊNCIA

REMETA AGORA ESTE CUPÃO PARA REFRIGÉRIO,
AV. JOÃO DE DEUS, 1486, 4500-389 ESPINHO

com o seu nome, morada, idade (telefone opcional)
e receberá o que assinalar, absolutamente gratuito.
Se tiver dúvidas, queira também apresentá-las, que
respondê-las-emos com base na Bíblia Sagrada.
Pode também pedir as mesmas ofertas no nosso
endereço na internet: www.irmaos.net/refrigerio
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Senhor Jesus, Teus servos vêm,
Humildes, Te rogar

Que os noivos venhas proteger
E muito abençoar.

Unidos sempre em seu viver,
Que gozem, ó Senhor,
A Tua paz, o Teu poder
E o Teu infindo amor.

Com Tua graça vem, Senhor,
Seus corações encher

E conservá-los junto a Ti,
Fiéis ao Teu querer.

De dia em dia seja, pois,
O alvo do seu lar,

A Tua glória, Salvador,
A todos demonstrar.

O nosso “Histórico” trata hoje o hino
“Oração Nupcial”, que tem o número
189 no nosso hinário HINOS E

CÂNTICOS e é de autoria do irmão Luiz
Soares. Aconteceu em junho de 1975, na
longínqua Tupi Paulista, no interior de São
Paulo, onde nosso irmão residia e trabalhava
no Evangelho.

O irmão João Axford, missionário inglês que
residia no lar do irmão Luiz Soares, com
quem iniciou os seus estudos na língua
portuguesa, enamorou-se da filha dos
nossos irmãos António Rosa e Olga dos
Santos, a jovem irmã Claudete, com quem
veio a casar-se.

Faltando um mês para o casamento, irmão
João trouxe ao irmão Luiz um hino inglês
sobre o tema e pediu-lhe que o traduzisse
para ser cantado na reunião matrimonial de
acção de graças que desejavam realizar.

O nosso irmão aceitou a incumbência com
muito prazer, mas por mais que se
esforçasse, não conseguia metrificar a
tradução para a música que era usada com a
letra inglesa.

Entrementes os seus pensamentos seguiam
noutra direcção; a letra inglesa foi ficando
esquecida e uma nova poesia foi aparecendo
sem nenhuma preocupação com a música.
Uma vez concluído o trabalho, apresentou-o
ao irmão João, o qual achou-o muito
apropriado e mostrou-se muito satisfeito.

“Mas, e a música?” pergunta o irmão Axford,
“o senhor compôs a música também?”
“Não”, é a resposta, “a música não me
ocorreu e nem dá para a fazer, pois estamos
a poucos dias do casamento e ainda temos
de ensinar a congregação a cantá-la”.

Então o Irmão Luiz Soares
escolheu uma l inda
melodia inglesa antiga
que coube como uma luva
naquele poema. Os noivos
apreciaram bastante, a
congregação aprendeu-a
entusiasticamente e no
dia 4 de julho de 1975,
n a q u e l a r e u n i ã o
memorável na pequena
casa de oração de Tupi
Paulista, quando foi
invocada a bênção do
Senhor sobre a união
conjugal dos Seus filhos
João e Claudete, foi o hino
“Oração Nupcial” entoado
pela primeira vez.

Após o casamento o saudoso irmão João
Fritzsche, que viera especialmente para o
evento e hospedara-se no lar do irmão Luiz,
sugeriu-lhe, quase por brincadeira, que ele
compusesse uma música para o novo hino.
Este, que não é organista, sentou-se ao
órgão, concentrou as energias e, absorvido
no espírito daquela oração, começou a
dedilhar a melodia. Irmão Fritzsche gostou
imensamente e pediu ao irmão Luiz que a
publicasse na nova edição de HINOS E
CÂNTICOS COM MÚSICA.

Depois de harmonizá-la, o irmão Soares
apresentou a letra e a música do hino à
Comissão Revisora, da qual era um dos
membros. Decidiu a Comissão fosse o hino
publicado com as duas músicas e que a
música “Nupcias” pelo autor da letra,
aparecesse como primeira música.
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O MARAVILHOSO NOME
Para o Ele é a principal pedra de Esquina/Ef2:20
Para o Ele é o Sol da Justiça/Mal4:2
Para o Ele é o Pão da Vida/Jo6:35
Para o Ele é a Vida/Jo14:6
Para o Ele é a Fundação/Mat7:25
Para o Ele é o Grande Médico/Mt8:16
Para o Ele é o Ensinador/Mc4:1-2
Para o Ele é o Senhor da Seara/Mt9:38
Para o Ele é a Rosa de Saron/Cant2:1
Para o Ele é a Rocha da Salvação/ICor10:4
Para o Ele é a Videira Verdadeira/Jo15:1
Para o Ele é a Testemunha Verdadeira/Jo8:18
Para o Ele é o Criador/Jo1:3
Para o Ele é a Luz/Jo8:12
Para o Ele é a Sabedoria/Icor1:30
Para o Ele é a Verdade/Jo14:6
Para o Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo/Jo1:29
Para o Ele é o Filho de Deus Vivo, O Salvador, O Redentor e o
Senhor/Mt16:16

Arquitecto
Astrónomo
Padeiro
Biólogo
Construtor
Doente
Professor
Agricultor
Florista
Geólogo
Viticultor
Jurista
Engenheiro
Oculista
Filosofo
Estudante
Pecador

Crente

Por Arnold Doolan

Em cada Livro da Bíblia encontramos Jesus tipificado ou profetizado,
como segue:

Gênesis
Êxodo
Levítico
Números
Deuteronômio
Josué
Juízes
Rute
I e II Samuel
I e II Reis
I e II Crônicas
Esdras
Neemias
Ester
Jó
Salmos

Provérbios
Eclesiastes
Cantares de Salomão Isaías

Jeremias
Lamentações
Ezequiel
Daniel
Oséias
Joel
Amós
Obadias
Jonas
Miquéias
Naum
Habacuque
Sofonias
Ageu
Zacarias

Malaquias

- Ele é a semente de Eva
- Ele livra o seu povo do Cativeiro

- Ele é o Sumo Sacerdote
- É o que conduz o Seu povo à Terra Prometida

- Ele é a lei da nossa Salvação
- Ele é o que Luta pelo Seu Povo
- Ele é O que governa

- Ele é aquele que nos resgata
- Ele nos unge a cabeça com óleo

- Ele é o que Divide
- Ele é o Senhor da Vitória

- Ele é o Restaurador
- Ele é o que reedifica os muros

- Ele livra o seu povo da Destruição
Ele é sofredor

- Ele é o Bom Pastor

- Ele é a Sabedoria
- Ele é o Pregador

- Ele é o Noivo que Ama a sua Igreja - Ele é
o Messias que havia de vir, o servo sofredor

- Ele é o profeta que chora
- Ele é o Senhor que chora pelo seu povo

- Ele é o Maravilhoso Ser das Quatro Faces
- É o quarto homem da fornalha ardente
- Ele é o que se afasta da iniquidade do Povo

- Ele nos baptiza com o Espírito Santo
- Ele é o Grande Governador do Universo

- Ele é o Senhor que destrói os nossos inimigos
- Ele é o missionário que leva a Palavra ao Mundo

- Ele é o Mensageiro Dos Pés Formosos
- Ele é o Senhor que persegue os iníquos

- Ele é o Justo
- Ele é o Senhor de linhagem pura

- Ele é o Templo de Deus
- Ele é o Pastor ferido, das mãos traspassadas, o Edificador do

templo do Senhor
- Ele é o Mensageiro da Aliança

TITULOS DO SENHOR JESUS

No A T. Ele é o que viria, no N.T. Ele veio e Voltará...

Mateus
Marcos
Lucas
João
Atos
Romanos
I Coríntios

II Coríntios
Gálatas
Efésios
Filipenses
Colossenses
I e II Tessalonisenses
I Timóteo
II Timóteo
Tito
Filemon
Hebreus

Tiago
I e II Pedro

I, II e III João
Judas
Apocalipse

- Ele é Jesus, o Messias
- Ele é Jesus, Maravilhoso

- Ele é Jesus, o Filho do Homem
- Ele é Jesus, o Filho de Deus
- Justo, Senhor de todos, Senhor que nos salva

- Ele é o Pacificador
- Ele é O Destruidor da Morte, Senhor da Glória, O único

Fundamento, O Cordeiro do Sacrifício
- Ele é a Imagem de Deus

- Ele é o Senhor da Graça
- Ele é o Exemplo Supremo da Maturidade

- Ele é o prémio supremo na luta da vida
- Ele é Deus, o Cabeça da Igreja

- Ele virá outra vez!
- Ele é o bem aventurado e único Soberano
- Ele é o Juiz de Todos os Homens

- Ele é o Redentor
- É o Senhor que nos Liberta
- Jesus é a Aliança entre nós e Deus, Autor da Nossa Salvação,

O Grande Sumo Sacerdote, Autor e Consumador da nossa Fé.
- É o Senhor das Boas Obras

- Ele é o Filho do Deus Vivente, A única Fonte de Verdade, O
Pastor e Bispo das Almas

- Ele é o Amor
- É o Senhor que nos alerta

- Ele é a Fiel testemunha, O Alfa e o Omega, O Leão da Tribo
de Judá, O Cordeiro, O Verbo de Deus e o Rei dos reis e Senhor dos
senhores. (Seleccionado e Adaptado)
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O

O Criador de todos os seres humanos,
Está convocando todas as pessoas criadas,
Independente da marca ou ano,
Devido a um grave defeito num componente
Ocorrido nas unidades originais, Adão e Eva,
Resultando na reprodução dos mesmos em todas as unidades .

Este defeito foi tecnicamente denominado, PECADO
( eça nfraquecida om nomalias etectadas no riginal),
O sintoma principal é:falta de contacto ao Pai.
Outros sintomas:
a) Perda de direcção posicional
b) Amnésia da origem
c) Falta de paz e alegria
d) Comportamento egoísta ou violento
e) Depressão e confusão no componente mental
f ) Medo, Idolatria, Prostituição, etc
O Criador ou Pai, que não é responsável
Nem culpado por este defeito,
Fornece conserto gratuito
Corrige o problema PECADO.
O número do telefone da oficina da sua área É: ORAÇÃO.
E o reparador ó o Mestre Senhor JESUS.

Quando estiver conectado,
Por favor "upload" seu fardo de PECADO
Pressione ARREPENDIMENTO
Seguindo CONFISSÃO DOS DEFEITOS
Depois, download JESUS no coração.
Não importa o tamanho do defeito PECADO;
Grande ou pequeno,
JESUS o eliminará no mar do esquecimento.
Em substituição receberá:
a) Vida Eterna, Salvação da sua Alma e Espirito
b) Selo de Garantia: Espirito Santo,
c) Comunhão com o Pai Criador
d) Amor, Alegria, Paz, E outras virtudes mais
Para maiores detalhes consulte
O manual de instruções, - A Bíblia Sagrada

V Congresso Nacional de Joven

todos devem
saber

Senhor permitiu

Samuel Pereira

s, o maior evento dos últimos
tempos, realizado entre as Assembleias dos Irmãos, foi um
acontecimento que teve por objectivo (alcançado) refletir o

Tema: A Segunda Vinda de Cristo.

Eis o que aconteceu de importante neste evento do qual
:

1)- As excelentes e iluminadas mensagens transmitidas por Servos
do Senhor, a saber: Duarte Casmarrinha, Salomão Oliveira e Paulo
Oliveira (membros activos em Igrejas das nossas Assembleias em
Portugal e responsáveis pela liderança de várias organizações) que
tiveram recepção verdadeiramente acutilante no coração dos jovens.

2)-Os magníficos seminários sobre sexo, musica e Evangelismo
Criativo, realizado por 6 bons Irmãos membros das nossas
Assembleias em Portugal, que proporcionaram debate,
esclarecimento e estudo sobre a problemática dos assuntos nos
nossos dias; como usá-los para Glória e Louvor do Criador e do
Salvador Jesus. Foi de elevado nível este espaço que envolveu 360
jovens de 68 Igrejas.

3)-A Comunhão e o Convívio fraterno entre todos.

4)-As consagrações voluntárias de 5 jovens.

5)-O entusiasmo do Grupo de Louvor, constituído por 14 jovens que
tocaram uma diversidade de instrumentos e cantaram com
convicção belas canções de louvor ao nosso Grande Deus.

6)-Os interessantes testemunhos voluntários de 5 jovens.

7)-As bênçãos derramadas:
a) Chovia quando estávamos ocupados, fazia sol quando havia
tempo livre.
b) A excelente alimentação,
c) O local paradisíaco,
d)As excelentes instalações de alojamento e zonas de descanso...

Para além destas boas noticias, o que satanás
trabalhasse no intuito de destruir o que de bom tinha sido criado.
Fomos provados... mas temos aprendido a agradecer a Deus por
tudo e damos graças a Deus pelo que aconteceu. Não foi nada de
especial comparado com as riquezas alcançadas. Larápios
surrupiaram um conjunto de equipamento muito oneroso. Aquele
que permitiu a provação também nos dará o escape. Estamos certos
disto.

- Coordenador DJCIIP.

P E C A D O

Adaptado por Samuel Pereira

Participações especiais de várias igrejas, Estudo Bíblico, Louvor,
Concerto /Concurso Musical, Jogos de Computador e Consolas,
Almoço e Jantar Gratuito para quem o solicitar, Convívio, e muitas,
muitas outras surpresas!! ...

Exclusivo para Jovens !!
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Após dois anos de oração ao nosso Deus, para que nos mostre um casal
para o C.B.E., esse dia feliz chegou. Temos o privilégio de anunciar que esse
dia é a partir de 1 de Dezembro de 2000. Essa família será, Duarte, Elizabete
e Tiago Casmarrinha.
Solicitamos as orações de todos os irmãos, para que tudo possa
desenvolver-se, segundo a vontade do nosso Deus.
O sustento deste casal dependerá das ofertas das igrejas e dos irmãos.
Como é do vosso conhecimento o C.B.E. é uma instituição sem fins
lucrativos e sem receitas.
Com os nossos sinceros cumprimentos e "A graça seja com todos os que
amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo"
P'Direcção do C.B.E. (O Secretário, Carlos Nunes)
contactos: Carlos Nunes: 939852608, João António: 227116599
C.B.E.: 256752574

UMA DEFESA DO BAPTISMO, Walter Alexander, por 500$00
HISTÓRICO DOS HINOS, Edgar de Almeida, por 1.100$00;
HISTÓRIA DO EVANGELHO NO BRASIL, Edgar de Almeida, 1600$00;
CALENDÁRIOS BOA SEMENTE 2001(MEDITAÇÕES DIÁRIAS), 600$00

Os Distintivos das Assembleias, Os Reformadores, O
Diário de George Muller.

A que devemos ser leais, Respostas de Deus a
perguntas, Quebra-me Senhor, Carey o Pai das Missões Modernas, Como
um vento impetuoso, O Rapaz do Realejo, O Pátio dos Anjos, Filhos
Pródigos.

A Primeira Oração de Jéssica, Duzentas Ilustrações

DESTAQUES - LIVROS QUE RECOMENDAMOS:

POR 400$00 CADA:

POR 600$00 CADA:

POR 700$00 CADA:

Viagens Shalom, com o Ir. Normando Fontoura como Coordenador, vai
organizar de 6 a 13 de Agosto de 2001 uma Excursão ao Israel Bíblico,
com visita aos principais lugares bastante lidos na Bíblia. O preço será de

220 mil escudos.
De 24 a 31 de Agosto outra excursão será realizada até ás cidades italianas de
Milão, Pádua, Pisa, Veneza, Roma e outras.
Pagamentos suaves a partir de 20 contos por mês num total de 240 mil
escudos.Todas as informações podem ser pedidas a Normando Fontoura,
Apartado 4344 4006-001 Porto.

O Amado Irmão Walter Alexander e sua esposa Elisabeth que durante os últimos
anos tivemos o privilégio de ter entre nós, no ministério da evangelização e na
edificação dos crentes de muitas Igrejas locais do País, tendo o Ir. Walter sido
orador em diversas Conferências e Congressos, a última das quais, a Iª
Conferência Nacional da CIIP, bem assim tendo sido professor na Escola Bíblica
Beira-Vouga, regressou ao Brasil no dia 15 de Dezembro.
Apresentando o nosso reconhecimento pelo seu serviço abenegado na causa do
Mestre, desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor para este querido casal.

O Casamento homossexual é autorizado na Holanda
“Até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrariando
a natureza (Rm 1.26b). O Parlamento holandês aprovou por

larga maioria, a lei que permite o casamento entre homossexuais e a
adopção de crianças por duas pessoas do mesmo sexo. A lei surge
depois de 62 por cento dos holandeses terem mostrado a sua
aprovação, numa sondagem do instituto NIPO, em relação à
adopção de crianças de nacionalidade holandesa por pais
homossexuais. O Parlamento aprovou por 107 votos a favor e 33
contra a lei que dá aos homossexuais a possibilidade de ter os
mesmos direitos matrimoniais que os heterossexuais. As vozes que
se opuseram à decisão foram as dos pequenos partidos
protestantes e alguns deputados da principal formação cristã, os
Cristãos Democratas (CDA). Isto apesar de três deputados do CDA
terem se pronunciado a favor da lei.O casamento entre
homossexuais não era ainda permitido por lei em nenhum país do
mundo. Na Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Holanda e
Gronelândia são reconhecidas as uniões de facto entre
homossexuais. Na Islândia há a particularidade de, desde Abril
deste ano, os casais homossexuais poderem adoptar os filhos
biológicos dos seus parceiros. -

inco meses depois de anunciar que se submeteria a uma
cirurgia para trocar de sexo, o pastor anglicano Peter Stone
retornou ao trabalho, numa igreja de Upper Stratton, com um

novo nome e novo visual. Carol Stone ressurgiu com cabelos mais
compridos, lenço em torno do pescoço e um sorriso de felicidade no
rosto. O pastor, que mudou de vida com total apoio de seus fiéis e do
bispo de Bristol, Barry Rogerson, contou que desde miúdo rezava
todas as noites para um dia acordar transformado em mulher.

o início de Setembro, o papa João Paulo II enfrentou o
inimigo, praticando o exorcismo numa jovem que visitava o
Vaticano. A batalha de oração durou 30 minutos, e o papa

dispensou os longos rituais prescritos para essas situações,
optando pelo que a Igreja chama de exorcismo menor. Todavia, para
sua decepção, o exorcismo não foi muito eficaz, pois horas depois a
jovem voltou a manifestar o mesmo comportamento.

Igreja Católica Apostólica, dissidência da Igreja Católica
Romana, deu um passo ousado: ordenou a primeira
sacerdotisa do Brasil. Trata-se da gaúcha Maria Hillesheim,

mãe de dois filhos, e consagrada pelo seu próprio marido, o bispo
Sérgio Tomachescki. A nova sacerdotisa rezará missas em Novo
Hamburgo, RS.

Informações da France Press

Época - 18/09/00

Isto É - 20/09/00
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MUDANÇA DOS TEMPOS

MULHER, “GRAÇAS A DEUS”...

SOBRE O PAPA JOÃO PAULO II

A PRIMEIRA SACERDOTISA DO BRASIL
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SAUDAÇÃO MISSÕES
Estamos no limiar do ano 2001. Convidamos os Irmãos a fazer

da passagem do ano 2000 para o ano 2001 uma grande
Jornada de comunhão espiritual.

Organizou-se um programa mínimo para que, através dele, os
nossos laços de comunhão sejam fortalecidos.

Na Igreja com a família espiritual, em casa com a demais família
ou mesmo a sós, pode cada um de nós, através deste programa,
sentir-se em plena comunhão com os seus Irmãos e alegrar-se
espiritualmente.

Como é bom saber que à mesma hora, identificados num
mesmo sentimento em Cristo Jesus, todos estaremos envolvidos
num propósito idêntico : dar graças pelo que aconteceu connosco no
ano findo - até aqui nos ajudou o Senhor e partir para o ano que
chega com uma inteira certeza : de que o Senhor nos continuará a
abençoar, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.

Através de um cântico, da oração, da leitura da Palavra,
estaremos todos, no suceder do ano, em plena comunhão com Deus
e por ela em verdadeira comunhão uns com os outros, qualquer que
seja o espaço da nossa presença física.

Sós, correremos sempre o risco de desânimo, de solidão, de
derrota, unidos em Cristo e uns aos outros, sentiremos o pulsar
vivificante do Amor que solidifica a comunhão e nos torna mais do
que vencedores para a luta do dia a dia.

Os desafios que nos esperam no próximo ano são enormes mas
temos de os vencer para que a Sociedade portuguesa conheça a
Pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nele deposite a sua
confiança.

Amplia o lugar da tua tenda, como está escrito Isaías 54:2 e
exultarás de gozo espiritual.

Irmãos, desafiamos cada um de vós a envolver-se nesta Jornada
de fim de ano: Deus vos enriquecerá com as mais ricas bênçãos nos
lugares celestiais em Cristo Jesus.

A Direcção e os Departamentos da Comunhão das Igrejas dos
Irmãos desejam a todos vós e vossas famílias bem com às
congregações onde vos reunis um excelente ano de 2001.

Deus abençoe a cada um de vós.

Presidente da Direcção da CIIP
José Dias Bravo

Que ideias temos nós sobre este assunto ? Mateus 28:18-20;
Actos 1:8. Pensamos e idealizamos com base nas histórias
missionárias que nos foram contadas pelas nossas mães? Ou

pelos nossos professores de Escola Dominical?
Imaginamos a Selva , a Savana, o Amazonas ...
Quando olhamos com olhos de ver à nossa volta, e ouvimos e vemos
o que Deus está a fazer hoje através de Servos de tantas origens,
idades e preparação, ficamos entusiasmados e até empolgados. Não
estamos a dizer que está a ser feito o máximo, nem o melhor, nem que
não se poderia fazer diferente.
Deus está a trabalhar através dos seus servos, da sua Igreja que se
manifesta hoje, tal como ontem, de tantas e tão diferentes maneiras.
É maravilhoso ouvir:

- Paulo Clemente das Assembleias de Deus, falar dos crentes na
Ilha de Ataúro em
- O ministério da Associação “Vento”, liderado pelos irmãos Amélia
e Gessimar, no sul de ;
- O trabalho sem barreiras denominacionais do Irmão Agostinho
Farinha em
- A Equipe da “Oficina de Dorcas”, ministério de e entre mulheres
que foi dirigido pela Irmã Arlete Santos em
- Ouvir os membros da Jocum King's Kids, de várias assembleias,
que em praticaram verdadeira ;
- Que maravilha ouvir do irmão Carlos Sousa o entusiasmo e
chamada para a um pequeno país, mas que tantos
crêem ser chave para a evangelização da região do Sael na “Janela
10/40”.

Estes são alguns exemplos, entre outros que poderíamos citar, de
como Deus está a trabalhar hoje a partir de Portugal e das nossas
igrejas. Esta não é ocasião para parar nem para mudar de rumo. Mas
é altura de pensarmos também no nosso cantinho, na nossa região,
no nosso país!
Irmãos, quanto mais avançamos mais descobrimos que mais há,
para lá do que pensávamos ser a nossa última fronteira. Novos
povos, culturas diferentes, necessidades especificas têm chegado
até nós. Aprendemos quando nos disponibilizamos e estamos
atentos à voz do nosso Deus.( I Samuel 3:1-10)

- Departamento Missionário da CIIPAntónio Calaim

Timor;

Moçambique

Angola;

São Tomé e Príncipe;

Cabo Verde koinonia

Guiné Bissau,
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Vivemos numa sociedade repleta de novidades, somos constantemente bombardeados com ideias e iniciativas atractivas,
acordamos todos os dias com noticias de novas descobertas, seja no campo da medicina, ciencia ou tecnologia; enfim,
vivemos uma época onde a atenção ao que nos rodeia é um factor de enorme preocupação para não ficarmos desactualizados.

Segundo a Palavra de Deus, o desejo do nosso Salvador é o de cada um viver uma vida com abundância. João 10:10.
Em verdade a abundância das coisas existe, mas grande parte dessas mesmas coisas são autenticas armadilhas encapotadas por
satanás para adormecer e estagnar a alegria da salvação, a Paz de Deus que usufruímos e o Amor de Deus que dEle recebemos.
A todo o momento o crente, jovem ou não, precisa de exercitar a sua relação com Deus para ser orientado como convém.
É neste contexto que sugerimos, no fim de mais um ano, uma reflexão sobre o relacionamento individual e da comunidade local com
o Mestre. A nossa fé precisa de estar alicerçada na ROCHA, para que quando Cristo vier, em nós encontre fé. As nossas convicções
precisam de estar submersas na verdade e esta verdade é a Palavra de Deus; e a nossa vida precisa de um rumo onde a luz brilhe para
a glória de Deus. Para tudo isto é preciso uma boa dose de sabedoria.
Peçamos ao Sábio Deus o que Salomão conheceu e com ela engrandeceu o seu Espírito.

- Departamento de Jovens da CIIPSamuel PereiraH
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comunhão de igrejas de irmãos em Portugal

Inicio: 23h30 de 31.12.2000

1 Saudação
2 Hino nº 476 HC
3 Salmo 121
4 Mensagem do Dep. Missionário
5 Mensagem do Dep. Jovens
6 Hino nº 393
7- Oração: Por um avivamento autentico,
Pelos Missionários e obreiros
Pela Juventude das nossas Igrejas

ver pág.15


