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1 Assim como o relâmpago sai do oriente

e se mostra até ao ocidente, assim será
também a vinda do Filho do Homem.
(Mateus 24:27)
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Estamos a viver um tempo em que o
príncipe deste mundo se preocupa em
utilizar todas as suas armas para

combater a propagação do evangelho e
dificultar a vivença de uma cultura de
santidade na vida dos salvos.
Satanás está a utilizar a filosofia, a
psicologia, a ciência arte, a medicina, a
música, a comunicação social, o desporto,
etc. para se opor ao reconhecimento por
parte do homem da pessoa de Jesus Cristo
como Aquele que pode ser o Salvador
Eterno da Alma.
Por exemplo, Satanás usa a medicina, para
defender e promover o aborto- isto é a morte
de seres humanos ainda não nascidos... a
agricultura para promover a produção de
drogas que destroem o corpo e a mente
humana, denegrindo desta forma a Imagem
do Criador... a educação, para promover o
ensino erróneo da evolução, as filosofias
mundanas que promovem o pensamento
humanista e materialista... os meios de
comunicação para destruir os padrões
morais de virtude, dignidade, do carácter e
da decência individual e colectiva das
pessoas.
Nós os crentes devemos estar conscientes
das armas poderosas que, por detrás de
todos os grandes empreendimentos
humanos, há um espírito e um poder
maligno que actua contra Deus e a sua
Vontade.
Nós esqueçamos o que Deus nos revela na

Sua Palavra:
O crente não deve ter comunhão espiritual
com aqueles que vivem o sistema iníquo do
mundo .Mt.9:11.
O cren te não deve procura r “a
concupiscência da carne", que inclui os
desejos impuros e a busca de prazeres
pecaminosos.1Co 6.18.
O crente não deve amar o mundo. I João
2:15. Pois corrompe a nossa comunhão
com Deus e leva-nos à destruição espiritual.
É impossível amar o mundo e ao Pai ao
mesmo tempo. Mt 6.24. Amar o mundo
significa estar em estreita comunhão com
ele e dedicar-se aos seus valores,
interesses, caminhos e prazeres. Significa
ter prazer e satisfação naquilo que ofende a
Deus e que se opõe a Ele.
O crente não deve esquecer que Satanás é o
deus do presente sistema, que governa e
controla o mundo. Para além disso é o
inimigo de Deus, nosso Pai .
O crente deve ser estar preparado para
vencer a tentação. Elas aparecem das
formas mais simples e mais atractivas que
jamais imaginamos. Quando o crente cai, dá
lugar á vontade do inimigo do nosso
Salvador e com a seu testemunho faz cair
muitas pedras que edificam a casa da
espiritualidade, da comunhão e da alegria no
Senhor.
Jamais nos cansemos de recordar que os
meigos interesses do mundo são as glórias
do Tentador.

O sistema
em que vivemos
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Quantos acordos estabelecidos por
Deus com o povo de Israel! E quanta
infidelidade do povo!

A Infidelidade de Israel ao Senhor valeu-lhe
muito Sofrimento, muita servidão pois
sempre que foi infiel perdeu o favor do seu
Deus.

“A mão do Senhor era contra...” Juizes 2:15
São muitas as vezes que a Palavra do Senhor
refere “ A ira de Deus se acendeu contra” ou
“provocaram o Senhor á ira”. Tudo isto por
haverem voltado as costas á vontade de
Deus, desobedecendo aos mandamentos
transmitidos através de Moisés e mais tarde
por Josué.

Que ilações, poderemos nós, o Israel do
Senhor, tirar da experiência vivida pelo Povo
de Deus? Como estamos a lidar com a
situação? Somos como os demais que
prometemos muito e não damos? Já
esquecemos o compromisso que uma vez
assumimos com o Senhor, ou será que o
compromisso tem prazo de validade? Se
prometeres algum voto deves cumprir, de
outra maneira melhor será que não faças o
voto (Ec.5:1-7). A questão tem tanto ou mais
a ver quando se vai verificando como que
um divórcio (desprezo) da esposa para com
o noivo- O Senhor.

Onde está o primeiro amor, o grande
mandamento a ser observado? “ Amarás ao
Senhor teu Deus de todo o ...”

Devemos notar que existe uma prioridade
para Deus o primeiro amor, o primeiro
mandamento, o reino de Deus e a sua
Justiça.

Morri na cruz por ti, que fazes tu por Mim? “
Que darei eu ao Senhor?”- Sl12:12 e 68:19.
Como poderei retribuir?

Se não dermos ao Senhor o que lhe é devido,
o nosso amor, a nossa vocação, o nosso
tempo, a nossa oferta, decerto estaremos
roubando e isso não trará até nós a almejada
benção.

É justo esquecermos os benefícios
recebidos, ignorando os privilégios, qual
filho pródigo? Sl.103:2 e Dt.8.

A que propósito vem falar-se assim? Um
pouco por toda a parte se constata que a
Igreja do Senhor é uma Igreja acomodada
com a salvação outorgada por Cristo, uma
Igreja embalada, adormecida, como que
anestesiada. Certamente conhecemos a
história da rã que foi deixando-se estar e
acabou por ficar sem vida.

É assim que o Senhor nos manda, ficarmos
acomodados, tosquenejando? Ou não será
que devemos estar vigilantes? Despertai!...
Enquanto é tempo arrepiemos caminho ,
acordemos da apatia e da inércia. Deixemos
de incúria e assumamos as nossas
responsabilidades, quando não seremos
surpreendidos pela vinda dAquele que nos
e n t r e g o u t a l e n t o s e v e m p e d i r
responsabilidades. É tempo de deixarmos as
desculpas esfarrapadas, gratuitas, as quais
não são de todo convincentes, que o Senhor
jamais aceitará e que não abonam a fé que
professamos, antes tomemos a consciência
dos votos que uma vez fizemos a fim de não
virarmos a ira do Senhor contra nós.

Porventura o povo de Deus não tem
necessidades? Só nos lembramos do
Senhor quando temos dificuldades? Porque
não estamos mais na casa de Deus?
Estamos fartos? (Dt.8:12). Porque faltamos
a reuniões onde temos responsabilidade? O
que está em primeiro lugar: Os bois ou o
carro? Será possível sermos membros do
Corpo de Cristo e não estarmos ligados em

comunhão? Somos meramente ouvintes e
não cooperantes? Ef.4:16.

Queremos uma Igreja forte? Como? Temos
algumas ideias mas não mexemos um dedo
a não ser para apontar? Is.58:1-11.

Queremos ser atendidos nas nossas
petições e visitados pela Graça maravilhosa
de Deus, sem nos aproximarmos do Seu
altar e deixando a Casa do Senhor deserta?

Peçamos perdão ao Senhor, arrependendo-
nos e recomecemos com Espirito renovado
e animo acrescido o novo século afirmando
a nossa identificação como filhos de Deus.

Não amemos de palavra, nem de língua, mas
por obras e em verdade. I João4:7-11. Deus
sempre foi fiel com o seu povo e não mudará
até ao final.

POR CORRESPONDÊNCIA
ou

CURSO BÍBLICO

1 Evangelho de S. João

COMPLETAMENTE GRATUITOS !

Pedidos a:
Refrigério

Rua do Penedo, 24
4405 VALADARES VNG
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Por Samuel Silva Oliveira
Refrigério
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falta de carácter ?...

OFERTA
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COMUNHÃO DE IGREJAS DE IRMÃOS EM PORTUGAL
DELEGAÇÃO NORTE

A CIIP-Norte, nomeou para o biénio 2000-2001 a nova direcção
constituída pelos Irmãos:
PRESIDENTE - Samuel Pereira (Ancião na Igreja em Silvalde)
SECRETÁRIO- Joel Pereira (Membro Conselho Igreja Cucujães)
TESOUREIRO- Joel Silva ( Ancião na Igreja em Cacia )
VOGAL: Rui Oliveira (Ancião na Igreja em Pardilhó)
VOGAL:José Ferreira (Ancião na Igreja em Mamodeiro)
O objectivo delineado por esta direcção foi: cumprir com
fidelidade os princípios bíblicos que as Assembleias de
“Irmãos” seguem e organizar um conjunto de iniciativas, para
estreitar a comunhão entre as 35 igrejas associadas.

Actividades já programadas:
Colóquios a realizar entre anciãos, diáconos e obreiros:
31 Março 2001, no Centro Biblico de Esmoriz
30 Junho 2001, em Cacia
29 Setembro 2001, em Sangalhos
1 Dezembro 2001 em Braga.
Conferencia Regional Norte aberta a todos os crentes em 1 de Maio 2001.
Agende estas datas para não esquecer.

iagens 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

UMA DEFESA DO BAPTISMO................. 500$
(Por Walter Alexander - Novo)
OS DISTINTIVOS DAS ASSEMBLEIAS... 400$
OS REFORMADORES.............................. 400$
O DIARIO DE GEORG MULLER............... .400$
A QUE DEVEMOS SER LEAIS.................. 600$
RESPOSTAS DE DEUS A PERGUNTAS.... 600$
QUEBRA-ME, SENHOR............................ 600$
A PRIMEIRA ORAÇÃO DE JESSICA ........ 700$
DUZENTAS ILUSTRAÇÕES....................... 700$
CAREY, O PAI DAS MISSÕES MODERNA.. 800$
COMO UM VENTO IMPETUOSO................ 800$
O RAPAZ DO REALEJO.............................. 800$
O PÁTIO DOS ANJOS................................ 800$
FILHOS PRÓDIGOS.................................. 800$
HISTÓRICO DOS HINOS.......................... 1100$
HISTORIA DO EVANGELHO NO BRASIL.. 1600$

Pedidos a:
LIVRARIA ESPERANÇA

Rua do Penedo, 24 - 4405 Valadares VNG; Tel. 22 711 50 86

Entrou na Rede, o um portal ecuménico
que agregará conteúdo de nove grupos contendo mais de 95
religiões. Juntas, elas somam cerca de 4 bilhões de fiéis,

presentes em todo o planeta. Fruto do trabalho que mobilizou cerca de
80 especialistas num ano de pesquisa, o portal oferece um acervo que
inclui orações inéditas de Chico Xavier e Frei Damião, mensagem do
rabino Henri Sobel, biografia do Papa, mensagens e orações de
diversos pastores e narrações bíblicas, além de correio electrónico para
os principais santuários no mundo, imagens digitalizadas dos
caminhos de Jesus Cristo e informações sobre todas as religiões.

O Portal das Religiões contém o E-mail da Fé, um correio electrónico no
qual um praticante do judaísmo, por exemplo, poderá mandar colocar
uma mensagem no Muro das Lamentações, em Israel. O E-mail da Fé
enviará ao remetente uma foto digitalizada de sua mensagem sendo
colocada no santuário. A Virgem de Guadalupe, no México, o Santuário
de Nossa Senhora de Aparecida, no Brasil, e o Santo Sepulcro, em
Israel, também são destinatários previstos neste serviço.

A ideia de lançar um portal ecuménico nasceu a partir do acervo que o
publicitário Jonas Suassuna reuniu com a produção de 20 milhões de
CDs, vendidos em 18 países, contendo a narração da bíblia. Aqui no
Brasil, o CD foi produzido com a voz do apresentador Cid Moreira. “A
geração deste conteúdo único me fez visualizar a necessidade de torná-
lo de fato abrangente no âmbito mundial, permitindo que comunidades
religiosas distintas pudessem interagir em seus grupos, independente
de fronteiras.

www.asreligioes.com.br

V

LIVROS QUE RECOMENDAMOS
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Religiões

EXCURSÕES EM 2001
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CONFERENCIA NACIONAL PARA JOVENS

VI CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS

Data - 25 de Abril 4ªfeira-Feriado
Local Salão da Igreja Evangélica em Cacia
Inicio: 10 horas Termino: 18,30 Horas

Debate
Almoço (para quem marcar até 22/4) - 1000$00

Debate

Data: 1-2-3-4 Novembro de 2001 (4 dias)
Local: Hotel Quinta da Lagoa Praia de Mira
Inscrição Individual: 16.000$00
Tema: RESPONSABILIDADES - OLHANDO PARA JESUS
Nota: Número máximo admitido: 350 jovens.
Reservas c/sinal de 5.000$00 para:
VICNJ-Av.João de Deus-1486-4500-389-Espinho

1ºTema:
O QUE É A INTERNET (atracções, perigos e benefícios)

2ºTema: PRINCIPIOS BIBLICOS SOBRE SEXUALIDADE.

De 24 a 27 de Fevereiro a JEO vai realizar o
seu 10ºCongresso na Colónia de Férias da
Casa Pia, na Praia do Areal Lourinhã.
O tema a desenvolver será:
“Verdadeiramente Livres”.

O custo da inscrição é de 9000$00 e
durante este período serão promovidos
estudos. Tempo de louvor, concerto, filmes,
jogos, e mini-grupos.

Todos são bem vindos.

Contacto:Marta Isabel Tavares
Apartado 3 2534-909-Lourinhã
Tel:261423043 ou 262782358
Email: j.e.o@clix.pt

Decorrerá no Centro Bíblico de Esmoriz, o II Retiro da JENO, com início às
09:00 hr. do dia 3 de Março e finalizando às 17 horas do dia 4. Serão
apresentados 3 Estudos Bíblicos subordinados ao tema «DONS E
TALENTOS», por Duarte Casmarrinha.

LOUVOR, NOITE DA FOGUEIRA, CONVÍVIO E DESPORTO.
PREÇO P/ PESSOA 0-6 Gratis ; dos 6 -12 - 1.750$00 ;
maiores de 12 anos - 3.500$00
Lugares Limitados !! Reservas até 12 Fev.2001.
Contactos: 91 47 44 695 / 91 43 40 250 / 91 63 00 350 / 93 32 55 025.

21 Janeiro 2001 Reunião de Jovens em SERNELHA
11 Fevereiro 2001- Reunião de Jovens em EIRAS
17 Fevereiro 2001 Passeio Serra da Estrela
11 Março 2001- Reunião de Jovens em MURTEDE
8 Abril 2001 - Reunião de Jovens em PAMPILHOSA
21 Abril 2001 Convivio com almoço na Tocha
13 Maio 2001 - Reunião de Jovens em MEALHADA

IGREJA EM ALCANIÇA

IGREJA EM MAMODEIRO

IGREJA NA FOZ DO DOURO

IGREJA EM SILVALDE

IGREJA EM CUCUJÃES

Realiza-se no salão da Igreja que se reúne na Rua da Sota, em
Coimbra, pelas 14.30 horas no dia 3 de Março 2001.

Celebração do 42º aniversário nos dias 15 e 18 de Fevereiro de 2001
com cultos de Louvor, culto de Acção de graças e Culto de
Evangelização

Reuniões especiais de aniversário nos dias 11 a 16 de Fevereiro de
2001.

Celebração do 69º aniversário nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 2001
com culto de Acção de graças, de Evangelização e tempo especial de
Jovens.

II Convivio inter-Igrejas Silvalde-Belomonte em 27 de Fevereiro 2001,
de tarde, com tempo especial de louvor, adoração e comunhão.

Celebração do aniversário nos dias 04 a 11 de Março de 2001, com
reuniões todos os dias da semana às 21:00hr. No sábado, campanha
especial de evangelização. No domingo, dia 11, encerramento às 16:00
com a presença e mensagem pelo Ir. Dr. José Dias Bravo.

5
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Departamento
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www.irmaos.net/jovens-ciip

Juventude Evangélica do Oeste
X Congresso da JEO

vivos para Cristo

juventude evangélica do norte

anote na sua agenda

assembleia geral da ciip
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BRAGA PORTO

Andreia e Carla, duas jovens nascidas
no catolicismo, são hoje verdadeiras
amigas e convertidas ao Senhor.

Andreia com 19 anos já foi baptizada.
Inicialmente seus pais, principalmente a
mãe, opuseram-se ao baptismo, mas a
oração da Igreja e o testemunho da jovem
conseguiram quebrar os corações de seus
pais que acederam e assistiram ao
baptismo, o que causou grande alegria para
todos nós e em especial á Andreia.

O pai foi acometido de doença perigosa, ela
pediu á Igreja para orar e seu pai já foi
sarado. Glória a Deus que faz maravilhas.
Agora oramos pela conversão de seus pais
aos quais tanto ama.

Carla com 18 anos também pediu o
baptismo mas a oposição de seus pais é
mais feroz. Ela pretende ser baptizada este
ano, entretanto pede a oração de todos os
crentes para que possa Ter a mesma alegria
que Andreia teve, a de ver seus pais no
baptismo.

Próximo do Domingo de Páscoa de 2000 a
Carla estava triste porque seus pais a
obrigavam a beijar a cruz. (Costume idolatra
em que a família se reúne na melhor sala da
casa para receber o padre, que sob o olhar
severo do chefe de família dá o crucifixo a
cada pessoa, um por um, reunidos em
semicírculo. Foi-me perguntado se a Carla
devia obedecer a seus pais. Eu respondi:”
Não sei, vou orar” Nessa Sexta-feira, na
reunião de oração expusemos o problema
ao Senhor. Só o problema, não soluções.

O Domingo chegou... e a Carla contou:
“Quando o padre passava a cruz de mão em
mão para ser beijada, entregou ao familiar
que se encontrava ao seu lado passando de
seguida para o que se encontrava do outro
seu lado...” Ele não viu a Carla. Glória a Deus
que faz maravilhas.

muito doloroso um homem nunca ter
sentido na vida um beijo de sua mãe ou
os conselhos e cuidados de um pai.

Quando tinha 2 meses de idade minha mãe
faleceu e meu pai não tive o privilégio de
conhecer, nem mesmo por fotografia. Fui
criado com minha avó, já viúva. Mais tarde
aprendi a arte de carpinteiro e fui com um tio
para o Brasil.

Ali encontrei uma esposa que no entanto me
foi infiel. A solidão, a dor e amargura foram
sempre minhas companheiras! O abismo
estava sempre diante de mim! Que solução
deveria Ter tomado? Um crime seguido de
suicídio teria cometido se seguisse o
conselho de “amigos”.

Desanimado e tentado por satanás fui á
drogaria e comprei veneno para matar ratos.
De seguida no quarto de banho coloquei-o
num copo com água para o beber. Nesse
instante caí sem sentidos no chão. Os meus
familiares apercebendo-se do que se
passava chamaram um ambulância dos
serviços de saúde que me prestaram a
assistência devida.

Em 10 de Setembro de 1955 os meus
familiares fizeram-me uma festa do meu 23º
aniversário. Entretanto fui dar uma volta pela
cidade e ouvi cantar um cântico que me
chamou a atenção. Procurei ver de onde
vinha aquele musica e reparei que saía de
uma casa que tinha um letreiro “ENTRADA
LIVRE”. Entrei e fiquei junto da porta pois
não conhecia alguém e tinha vergonha de
ser visto. Ouvi tudo quanto ali disseram
ficando estupefacto quando o homem que
estava á frente falou que algumas pessoas
desesperam na vida e resolvem o problema
com o suicídio. Essas pessoas precisam de
Jesus, dizia.
Naquele momento eu corri pela coxia, fui á
frente e banhado em lágrimas disse: “Essa
pessoa sou eu. Eu quero Jesus”. Logo ali
aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e
Senhor.

Continuei a assistir aos cultos e senti o
desejo de aprender a ler, pois era analfabeto,
para ler a Bíblia Sagrada . a Santa Palavra de
Deus. Alguém se ofereceu para me ensinar e
eu fiz questão de aprender pela própria
Bíblia.

Ao encontrar-me com Jesus encontrei o
amor mais perfeito e sublime do que o de
mãe, os conselhos e cuidados mais seguros
do que os de um pai. Ele é o meu
companheiro mais fiel. Nunca falha e está
sempre pronto a ajudar, aconselhar, ensinar
e guiar.

Jesus Cristo pagou com sua vida a preço da
minha Redenção fazendo-me entender a
grandiosidade do seu Amor por mim. Aceitei
o seu convite para com Ele andar.

Nunca mais pensei em casar, pois Ele é tudo
para mim. É a minha companhia, é fiel e eu
nEle deposito toda a minha confiança. Ele
me dá Paz, alegria e a certeza da Vida Eterna,
para além dos pecados perdoados.

Hoje, vivo, apesar de não ter cultura
académica, a comunicar as Boas Novas do
Evangelho.
Esta é a minha experiência .

acep@ip.pt
Samuel Vieira - Braga

Otelindo G.Macedo - Porto

É

A ACEP é uma organização cujo propósito é
ajudar no desenvolvimento de colégios
evangélicos portugueses. Tem como missão
cultivar o interesse no meio evangélico para o
ensino no nível básico e secundário com o fim
de ver abrir colégios evangélicos em todo o país.
O ensino evangélico na ACEP é uma forma de
ensinar todas as áreas curriculares através de
uma perspectiva bíblica. Num colégio evangélico
todo o pessoal é crente, desde os auxiliares aos
docentes e administrativos.
Em breve será realizada uma Conferencia de
Ensino Evangélico.
Decorrerá nos dias 16 a 18 de Março de 2001.
Conheça mais acerca deste projecto pedindo
informações a
ACEP-Apartado3 2534-909-Lourinhã
ou por email:
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“O Deus que faz maravilhas”
Salmo 77:14

ACEP
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Família Rodrigues
Vialonga

Manuel Ribeiro

Élia CatarinoSangalhos
Mafra

Queridos Irmãos, É com muito prazer que
de novo vos escrevemos para dar
notícias nossas e do ministério entre nós.

Em primeiro queremos agradecer de todo o
nosso coração pelas vossas preciosas orações e
pela vossa tão gentil oferta de amor, que vem
sempre trazer uma alegria redobrada e ainda
mais nesta altura que como já devem saber,
estamos no processo de mudar de casa.
Mudaremos para um novo prédio de 10 andares
e vamos morar para o 3º que está em
acabamentos, mas como já vendemos a nossa
casa teremos de mudar antes do Natal. Assim, a
nossa nova morada será: Urbanização Olival da
Fonte, Torre das Oliveiras, Lote 19 3º D 2625
Vialonga.
Mas a nossa maior alegria é saber que querendo
Deus, nessa mesma torre, pela fé, a Igreja de
Lisboa deu um grande passo (de fé) em comprar
uma loja com rés de chão e cave para a futura
Igreja de Vialonga num total de aprox. 280 m2.
Vemos assim concretizado um sonho com 14
anos, que começou com o nosso testemunho ao
levarmos algumas crianças do Bairro ao nosso
primeiro Acampamento de Crianças na Suíça
em 1986.
Há três anos atrás, iniciámos uma conversa com
o construtor para a possível compra desta loja.
Na altura ele queria 42 mil contos e depois
baixou para 35 mil contos, como isso ainda era
muito dinheiro deixámos a ideia de lado.
Durante o decurso deste ano e pela graça de
Deus, O Senhor proporcionou-nos a compra de
um andar na dita torre e o construtor voltou a
falar connosco e disse-nos para dar-mos um
valor para a loja, o que depois de algumas
considerações de parte a parte, ficámos então
pelo valor de 24 mil contos.
Pela fé, o grupo de irmãos entre nós, iniciadores
da obra em Lisboa, disse que sim ao construtor
para a compra da loja e hoje mesmo pudemos
entregar 500 contos para o sinal.
Entre nós, estamos a orar e a fazer apelos a
todos os irmãos para contribuírem para este
projecto missionário. Os custos bancários são

elevados e para um espaço de tempo de 20
anos. Na verdade a Igreja só consegue dispor de
100 mil escudos mensais e prevemos que os
encargos rondem os 240 mil escudos mensais,
mas estamos confiantes que O Senhor irá suprir
as necessidades.
Mas este é com certeza um tempo de também os
irmãos se regozijarem connosco no Senhor pelo
avanço da Sua obra entre nós e em que os
irmãos muito têm contribuído, o que damos
muitas graças ao Senhor.
Estamos também com o projecto de Lisboa,
Azinhaga da Fonte de Louro/Bairro do Armador.
Todas as barracas à volta da Relote já foram
deitadas abaixo e esperamos que O Senhor
toque o coração de quem de direito na Câmara
Municipal de Lisboa, para dar-nos um lugar no
Bairro do Armador em substituição da Relote.
Até agora as respostas têm sido negativas, mas
esperamos no Senhor que a resposta final seja
positiva.
Obrigado, pelo vosso amor e orações por nós.

mados Irmãos no Senhor Saudações
muito fraternais em Nome do Senhor,
neste limiar do Novo Ano, Novo Século e

novo Milénio, que certamente segundo o
Calendário Bíblico, deve representar para nós
algo de importante, pois se refere ao 7º milénio,
ou seja o tempo do descanso de DEUS.
Oxalá queridos Irmãos que DEUS venha a
descansar, pois é para nós a entrada na
verdadeira comunhão com o Senhor no Céu, do
nosso absoluto descanso e da preparação para
reinarmos com Cristo no Seu Reino de PAZ.
MILÉNIO.
Para não fugirmos à regra, findamos o Ano a
trabalhar das 9 da manhã às 9,30 da noite para
principiarmos assim o Novo Ano logo de
manhã.
Foi um ano abençoado pelo Senhor, com muito
trabalho cujo fruto um dia se revelará, pois não
temos a pretensão de vermos tudo neste
mundo, mas que foi feito segundo a orientação
do Senhor e para Sua Glória, pelo que temos a

nossa consciência tranquila.
Iniciamos o Novo Ano trabalhando, e no
próximo domingo temos o Convívio das Igrejas
desta área em Sangalhos todo o dia, com a Ceia
do Senhor, Almoço e de tarde a Festa com as
Escolas Dominicais de Sangalhos, Paredes do
Bairro, Silveiro e Moita.
Agradeço reconhecidamente o vosso precioso
donativo que recebi, louvando o Senhor pela
vossa fidelidade e amor.
Desejando-vos as mais ricas bênçãos de DEUS
para vós e para o vosso ministério, fico vosso no
amor do Senhor JESUS.

rezados irmãos: Graça e paz da parte de
Deus e de Seu Filho, o nosso Senhor
Jesus Cristo .

Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa
generosa oferta para o meu sustento. Espero e
agradeço também as vossas orações por mim e
pelo ministério com as crianças.
Neste novo ano estou expectante quanto ao que
o Senhor irá fazer na minha vida, no ministério
dos Olímpicos e na vida de crianças e jovens.
Gostaria que se sentissem parte deste
ministério e desejo uma vez mais colocar-me ao
vosso dispor no trabalho do nosso Deus. Desejo
as mais ricas bênçãos do Senhor para vós, na
vossa vida pessoal e neste vosso ministério e
para as vossas famílias e igrejas.
Em Cristo -Èlia Catarino I Co 15:57-58
Clubes Bíblicos Olímpicos - Apartado 27
2644-909 MAFRA - Tel.: 261855114
e-mail: eliac@palavradavida.pt
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Maria Celina Figueiredo

S. Tomé e Príncipe

Moçambique

S. Salvador

A

D

mados irmãos: Como é bom sentir a
Providência diária e o cuidado constante
do Senhor nosso Deus em cada dia das

nossas vidas. Ele não deixa de uma ou de outra
forma de amparar e sustentar aqueles que, como
nós, n' Ele põem a sua confiança.
Como sempre, lamentavelmente só vos escrevo
para agradecer e mais uma vez muito obrigada
peia vossa lembrança de Natal, que comprova o
vosso amor e comunhão por aqueles que estão
dedicados ao ministério. Que o Senhor da Seara
enriqueça os vossos corações e as vossas vidas
com a Sua maravilhosa Graça.
Louvo ao Senhor por tudo o que me permitiu
fazer ao longo do ano 2000 na U.B. (na última
carta pedia as V/ orações para o projecto dos
jogos Olímpicos) 0 Senhor ouviu as orações e o
mesmo foi e está sendo de benção para todos os
que têm tido acesso a este pequeno livro com o
titulo '0 Prémio'. Com o desejo de que o ano de
2001 seja para vós e vossas famílias repletos das
bênçãos do nosso Deus e Pai.

Recebam um fraterno abraço.

Estimados irmãos,
Senhor tem nos dado as forcas e a saúde
necessárias para o seu trabalho. Asafe
continua a crescer. E muito activo. No

ministério, estamos bem animados com os
resultados do trabalho na região de Agua Ize. Os
estudos bíblicos em nossa casa estão atraindo
mais pessoas a cada semana. Já precisamos
formar o segundo grupo. Temos casa cheia na
quarta e na quinta. Nos sábados reunimos só
com os novos convertidos. Ate aqui é um
grupinho de 7 crentes mas que cremos
aumentará rapidamente. São pessoas que
experimentaram uma verdadeira transformação
em suas vidas e estão empenhados em
testemunhar a sua fé. Iniciamos as reuniões
publicas no local onde construiremos o templo,
no segundo domingo em que nos reunimos a
casa estava cheia, com perto de 100 pessoas.
Certamente a opção de construir em local neutro
foi orientação do Senhor. Gente de rocas
distantes que a mais de dois anos tentávamos
trazer para reunir na vila do plano sem termos
conseguido sucesso, agora chegam sem
problemas. Pois onde estamos e território
neutro.
Outra novidade, o numero de mulheres
aumentou. Pois nesta região só temos
conseguido atingir homens.
Ha um grupo de crentes que esta bem animado.
Amilton

São Tomé, 22 de janeiro de 2001.
Dia dezoito deste fez nove meses que aqui
estamos. Ainda é pouco tempo mas os desafios
que estamos a enfrentar não são poucos.
Contudo prosseguimos animados e dispostos a
levar a cabo a obra que o nosso Deus nos tem
dado para fazer. Na verdade, nossa permanência
aqui depende, e muito, das vossas orações em
nosso favor. Minha esposa, Malu Macedo, já
contraiu malária sete vezes neste período. Por
três vezes ela ficou a passar muito mal. Retornar
ao Brasil, nem sequer passamos! Por favor, orem
por nos!!!
Os trabalhos estão indo muito bem. Atuamos em
5 sítios fora da capital ( Nova Moca, São Nicolau,
Pinheira, Riboque Santana e Trindade ) e em
outros 2 sítios nos arredores ( Pantufo e O Que
del Rei ), para alem da igreja que se reúne em
nossa casa aqui em Fruta Fruta, capital. Domingo
dia 28 do corrente serão baptizados mais 12
irmãos. Nos meses de julho a novembro do ano
passado realizamos uma escola bíblica com
cerca de 25 irmãos da igreja local alem de muitos
outros de outras igrejas. Desses 25 há pelo
menos 10 irmãos directamente envolvidos com a
obra nos sítios acima citados. Em Trindade, O
Que Del Rei e Pantufo, são 6 desses irmãos que
estão à frente do trabalho sendo que Pantufo e
Trindade foram abertos pelos próprios.
Iniciamos também um programa semanal na
Radio Nacional de São Tomé e Príncipe e, a partir
do mês próximo iniciaremos a segunda etapa da
Escola Bíblica. Uma de nossas prioridades aqui é
o preparo e treinamento pratico de obreiros
locais para que no menor espaço de tempo
possível a igreja seja totalmente autonoma, ou
seja; independente.
Contamos com as vossas orações! Que a graça e
a paz do Senhor Jesus seja com todos vós.

Pela família Macedo, Vosso irmão: Silas Macedo

ezenas de milhar de Escrituras foram
distribuídas a moçambicanos que
perderam tudo nas cheias que devastaram

partes do país no início do ano.
Nos últimos seis meses, distribuímos Escrituras
às vítimas das cheias nas províncias de Sofala,
Inhambane, Gaze e Maputo, e descobrimos que o
nosso povo está sedento pela Palavra de Deus",
afirmou o Sr. Zitha.
"Foi particularmente tocante levar Escrituras ao
povo do distrito de Machanga, na província de
Sofala, onde tudo, incluindo casas, árvores e
colheitas, foi destruído pelo ciclone que teve
lugar a seguir às principais cheias. As pessoas ali
estão realmente em sofrimento.
"Nos distritos de Chokwe, Chibuto e Xai-Xai na
província de Gaza, as pessoas têm pouquíssimos

haveres e estão desesperas por ajuda material,
especialmente roupa e alimentos," acrescentou.
"No meu trabalho entre eles descobri também que
estão ansiosos por receber a Palavra de Deus. As
pessoas louvaram a Deus e agradeceram à
Sociedade Bíblica quando as Escrituras lhes
foram oferecidas.
Este programa de distribuição constituiu uma
oportunidade para mostrar o poder de Deus na
Terra. O povo de Moçambique está pronto e
entusiasmado para seguir a Palavra de Deus
porque encontra nela uma vida eterna."
Para que as Escrituras fossem distribuídas da
forma mais eficaz possível, a SBM cooperou com
a Visão Mundial e o Conselho Cristão de
Moçambique. Em Outubro já tinham sido
distribuídos 21.926 Bíblias, 23.287 Novos
Testamentos, 26.268 Porções, 279.789 Porções
para Novos Leitores e 10.360 Selecções. Serão
ainda distribuídas 5.000 Bíblias na língua Tsonga,
que chegaram ao país no início deste mês

Sociedade Bíblica de El Salvador está a
planear levar consolo aos sobreviventes
do tremor de terra através da distribuição

de 855.000 exemplares de Escrituras.O grosso
da distribuição consistirá em 750.000 cópias do
Salmo 91, que na Bíblia A Boa Nova, tem como
título "Deus, nosso Protector". O resto da
distribuição consistirá em 50.000 exemplares de
folhetos em banda desenhada, 40.000 cópias de
uma Porção chamada "Deus é nosso Refúgio" e
15.000 cópias de um Novo Testamento intitulado
"Deus Fala ao Homem". O Sismo ocorrido com o
epicentro no mar, a 20 milhas da terra, atingiu os
7.6 na escala de Richter. O distrito mais atingido
foi o de Las Colinas, perto da capital, São
Salvador, onde um desmoronamento de terras de
450 metros engoliu quase 500 casas na lama. Os
estragos abrangem uma vasta área, afectando
não apenas El Salvador mas também os países
vizinhos da Guatemala, Honduras e Nicarágua.
Esta semana , réplicas do sismo e novos
desabamentos de terras colocaram entraves aos
esforços das equipas de salvamento
internacionais, sendo o número de mortes
estimado em 1.400. Pablo Gonzalez, Secretário-
Geral da Sociedade Bíblica de El Salvador
informou que nenhum dos funcionários da
Sociedade Bíblica ficou ferido mas as paredes da
Casa da Bíblia começam a mostrar os efeitos de
centenas da réplicas do sismo. Num email
enviado ao Secretário-Geral das Sociedades
Bíblicas Unidas, Fergus Mcdonald, Pablo
Gonzalez descreveu a situação do país como
caótica.

O

(Sociedade Bíblica)

A

8
Missões

Refrigério
Janeiro - Fevereiro 2001

Departamento Missionário da CIIP



ESTUDO BÍBLICO

Senhora Idosa Descobre
O Dom Precioso de Deus
Damasco, Síria, Outubro 2000

Campanhas de Evangelização
de Portugal - DESAFIO GLOBAL

ÚLTIMA HORA
Silas Macedo

S. Tomé e Príncipe

Quando a senhora idosa, que coxeava
muito, chegou ao stand da Sociedade
Bíblica da Feira do Livro de Damasco,

os funcionários já estavam a encerrá-lo.
Tendo passado bastante tempo a procurar
uma Sociedade Bíblica entre as 374
publicadoras, sentia-se exausta mas
determinada a ver um exemplar do livro de
que tanto tinha ouvido falar - a Bíblia.
"Rodeada de Escrituras, pela primeira vez, o
seu cansaço pareceu desvanecer-se" relatou
o funcionário que a recebeu no stand. " A sua
face resplandecia e com a voz trémula,
disse-nos que queria ver a Bíblia."
Emocionados com a alegria que ela sentiu ao
ver a Palavra de Deus, os funcionários
ofereceram-lhe uma Bíblia.
A mulher foi embora encantada, parando
aqui e ali para mostrar às pessoas a sua
prenda tão preciosa. Esta mulher foi uma
dos muitos milhares de pessoas que visitou
o stand da Sociedade Bíblica na Feira do
Livro de Damasco, que decorreu de 11-21 de
Outubro. Para além de vender mais de 1000
Escrituras a pessoas de todas as
nacionalidades, incluindo norte africanos e
iranianos, a equipa da Sociedade Bíblica
respondeu também a muitas perguntas
acerca da mensagem do Evangelho. Um
homem sírio disse que, embora tivesse lido
a Bíblia de capa a capa 3 vezes, não
conseguia compreender por que é que Jesus
"uma pessoa tão maravilhosa", teve de
morrer na cruz.

Explicaram-lhe
q u e J e s u s
morreu porque
falou a verdade e
que os cristãos,

mensageiros de Jesus, devem ser
mensageiros da verdade através da Palavra
de Deus.

Inspirado por esta resposta, o homem
comprou uma Bíblia para crianças para
partilhar a verdade com os seus próprios
filhos e para si próprio.

Carissimo irmão,
stamos diante da real possibilidade de
deixarmos São Tome em virtude do
estado de saude da Malu. Ela tem

contraido muitas malarias desde que aqui
chegamos. Ate aqui temos rejeitado e lutado
bravamente contra a ideia de irmos embora.
Mas agora a situacão tem se complicado. O
médico nos tem aconselhado a deixar o pais
pois acha que ela não tem nenhuma
resistencia contra a malária, pois mesmo
depois de tratamentos serios e prolongados
o seu organismo não combate o plasmodio,
ou seja, não cria anti-corpos. Outros irmãos
missionários aqui tambem tem nos
aconselhado nesse sentido. Ore pelo
seguinte:

1 - Sabedoria e orientacão clara de Deus
quanto ao que devemos fazer.

2 - Recuperacão completa do seu atual
estado de saude.

3 - Por uma intervencão sobrenatural de
Deus, ou seja, cura divina.

4 - Por condicões financeiras para as altas
despesas de viagem se tivermos mesmo de
sair daqui.

Nosso coracão esta muitissimo pesaroso.
Ainda esperamos um milagre de Deus para
continuarmos o trabalho que tanto tem
florescido aqui.

Mobilize outros para orarem por nos.
Contamos com suas oracões!!! Seu irmão
Silas Macedo, 04.Fev.2001.

-1º-O programa começa com a conferencia de
cinco dias em Paris França, seguido da
campanha de duas semanas.
Conferencia de Paris 7 11 de Julho Campanha
13 a 27 de Julho (equipa Internacional)
-2º- O programa inicia-se depois de um tempo de
preparação/formação, logo a seguir a campanha
de evangelismo: 22de Julho a 4 a 4 de Agosto
(equipa Suíça)
-3º- O programa inicia-se depois de um tempo de
preparação em seguida a campanha de
evangelização e mãos na obra - trabalho pratico e
evangelização e formação ao longo do período :
30 de Julho a 13 de Agosto (equipa Holandesa)
EQUIPAS EVANGELISTICAS: deverão encorajar

as igrejas, ajudar instituições e igrejas em
trabalho pratico, motivar os crentes e ajudar
igrejas a crescer e ajudar na evangelização de
Portugal.
Actividades/programa: Haverá uma conferencia
de cinco dias em Paris.
Depois disso a equipa irá servir a comunidade
através de vários programas de evangelização
incluindo: amizades, trabalhar com crianças
eventos evangelisticos e projectos específicos
de interesse para a comunidade.
As equipas terão tempo diário para adoração,
estudo, oração e intercessão e treinamento
evangelistico. As equipas terão um dia livre por
semana e tempo livre diariamente.
Pessoas necessárias: OM Portugal conta receber
para cada campanha cerca de 25 a 35 pessoas
que queiram partilhar a sua fé. Pessoas
individuais, casais, grupos de igreja
A idade mínima é de 17 anos, mais novos só em
grupos de igreja.
Devido a Internalização das equipas iremos usar
Inglês e Português.
Duração e datas: Opção 1: 7 dias (depois da
conferencia)
Opção 1a: 14 dias (depois da conferencia), Opção
2: 7 dias ou 14 dias (22 de Julho a 4 de Agosto,
equipa Suíça.
Opção 3: 14 dias (30 de Julho a 13 de Agosto,
equipa Holandesa).
Custos: ( somente para pessoas a viver em
Portugal)
Conferencia : 25.000$00
Opção 1: 1 semana 13.000$00- 2 semanas
22.000$
Opção 2: 1 semana 13.000$00- 2 semanas
22.000$
Opção 3: 22.000$00
Caso tenhas dificuldades com as finanças, nós
poderemos contactar pessoas e igrejas incluindo
a tua. terás que comunicar a tua necessidade
enviando a inscrição quanto antes. As Inscrições
terminam 3 semanas antes do inicio de cada
actividade. Nome: OM Portugal Apartado 1136
4471-909 Maia Tel. 22 9441767 - Serafim Batista
96 250 1530 - omportugal@mail.telepac.pt

ealizou-se entre 29Dez2000 e 01Jan2001
o Acampamento Fim de Ano no CBE. O
t e m e d e s t e a c a m p a m e n t o f o i :

“Compromisso” e os 73 jovens campistas
presentes ( vindos de norte a sul de Portugal)
foram desafiados a assumirem um compromisso
sério, honesto e corajoso com o Senhor em todas
as áreas da sua vida.
Damos Graças ao Nosso Deus por nos ter
proporcionado um maravilhoso tempo de louvor,
de comunhão de testemunhos, de estudo da
Palavra, de convivio e de muita alegria. A Deus
Toda a Glória.
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Não poderíamos falar de missões sem falar
do papel da igreja na obra missionária. E,
como sempre deve ser, devemos nos

voltar à Bíblia para buscar orientação neste
sentido.

É no livro de Actos dos Apóstolos que
encontraremos uma boa base bíblica para nos
orientar neste sentido. No capítulo 13 de Actos
encontramos Barnabé, Paulo e João Marcos
dando início à primeira viagem missionária
narrada nas escrituras.

Lucas inicia a narrativa descrevendo como a
igreja de Antioquia era servida por profetas e
mestres. Aqui, ele alista aqueles que estavam
dispostos para o serviço do Senhor (13:1). A
seguir, passa a descrever como os missionários
foram solenemente nomeados numa reunião da
igreja.

Esta narrativa descreve a primeira missão
planeada aos gentios. Planeada e posta em
prática pela igreja de Antioquia, não sendo uma
decisão de pessoas isoladas, mas sim de uma
igreja local. Foi um movimento explicitamente
dirigido pelo Espírito Santo e não resultante de
perseguição como no caso da igreja em
Antioquia, que surgiu por causa da perseguição
após a morte de Estevão. O Espírito Santo
chamou e a igreja abriu mão de dois de seus
melhores líderes, os quais, depois de oração e
jejum em prol da tarefa que estava diante deles,
foram comissionados com a imposição de mãos,
simbolizando com isto que se associavam com
eles, recomendando-os à graça de Deus (cf.
14:26).

Isto vem mostrar que missões sempre foi o
objectivo de Deus. Fica patente que a promotora
de missões é a igreja . Não deve haver trabalho
missionário desassociado da igreja local, sem
seu apoio de oração, pois a igreja é a retaguarda
espiritual do missionário. É digno de nota o facto
de que Paulo e Barnabé são encontrados em
plena actividade na igreja.

pois já conhecia o ministério
deles. Deus chama quem trabalha, foi assim com
Eliseu, Gideão, Davi, Amós e outros.

O compromisso entre a igreja e os missionários
era mútuo, pois após o término da viagem, foi a
esta igreja que eles regressaram para contar
como Deus os havia premiado com o sucesso no

trabalho missionário entre os gentios, sucesso ao
qual também a igreja fizera jus.

Temos aqui o modelo bíblico para o envio de
missionários ao campo de trabalho. Agindo
assim, os missionários têm uma retaguarda que
os apoia e, o que é mais
importante, , em . Paulo e
Barnabé voltaram para a igreja pela qual haviam

(At 14:26).
Falando um pouco sobre o tipo de trabalho
desenvolvido por estes missionários (Paulo e
Barnabé), é bom lembrar que eles não viviam
simplesmente a viajar de um lado para outro sem
rumo certo. Hoje, em muitas igrejas, tem-se a
ideia que um missionário é uma pessoa que vive
cada final de semana numa igreja diferente.
...Recebemos um quadro falso da estratégia de
Paulo se imaginamos que ele corria rapidamente
em viagens missionárias de um lugar para o
outro, deixando por detrás dele pequenos grupos
de convertidos semi-instruídos; era sua política
geral permanecer numa só localidade até que
tivesse estabelecido os alicerces firmes de uma
comunidade cristã, ou até que fosse forçado a ir
embora por circunstâncias além do seu controle."

É bom lembrar que o livro de Actos narra
acontecimentos que duraram anos. Quando o
lemos, a impressão que temos é a de que as
coisas aconteciam numa rapidez vertiginosa.
Todavia, só o período das viagens de Paulo,
duraram cerca de oito anos, talvez um pouco
mais. Só em Corinto ele se demorou um ano e
meio, em Éfeso ele permaneceu por três anos
(totalizando somente nestas
duas cidades). Com isto em mente, devemos
abandonar a ideia errada de trabalho missionário
itinerante. Missionário é aquele que é enviado a
um determinado lugar e ali funda uma igreja,
prepara uma liderança através de treinamento,
para só depois, se assim for orientado, sair para
outra localidade

O Missionário "independente" que se comissiona
a si mesmo e não tem vínculo com uma igreja
local está em desobediência para com a Palavra
de Deus. Igreja que envia missionários, deixando
a tarefa de sustentá-los (em oração e
financeiramente) para os outros, também está
em desobediência para com a Palavra de Deus.

Quando se fala do sustento do missionário,
muitos são os que se apressam em emitir a sua

opinião. Existem aqueles que afirmam: “Quem
sustenta é o Senhor. Portanto irmão, vai pela fé e
confie que Ele te sustentará!” Outros dizem: “O
justo viverá pela fé.” Ou ainda: Todo obreiro deve
trabalhar para se sustentar, Paulo trabalhava.” É
quase incrível que uma igreja inteira exija que o
obreiro tenha fé que Deus proverá o seu sustento
e não tenha, ela própria, fé que Deus pode prover
os recursos para que ela seja usada para
sustentar o seu obreiro. Ou seja, um obreiro deve
ter fé por cem ou mais membros da sua igreja
local. Isso me parece uma tremenda incoerência.

É verdade que todo obreiro do Senhor, seja ele
evangelista, missionário, etc., deve confiar que
Deus suprirá suas necessidades. Também é
verdade que o justo deve viver pela fé. A Bíblia fala
do sustento do obreiro? Podemos partir de
Mateus 10:9,10:

Primeiramente
mostraram serviço onde estavam, por isso a
igreja os apoiou,

financeiramente
espiritualmente oração

quatro anos e meio

"sido recomendados à graça de Deus para a
obra que haviam já cumprido"

“Não vos provereis de ouro,
nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos;
nem de alforje para o caminho, nem de duas
túnicas, nem de sandálias, nem de bordão:
Porque digno é o trabalhador do seu alimento.”

Já em Lucas, quando envia os setenta, Jesus
diz: “...

Jesus diz claramente que
aquele que se dedica integralmente ao
ministério tem o direito de ser sustentado.
Nestes dois textos os discípulos dedicariam
todo seu tempo na pregação acerca do reino
de Deus. Portanto, eles tinham o direito de
receber sustento e salário. Mateus usa a
palavra grega trophe que significa:
alimento, comida. Lucas usa a palavra grega
misthoy que significa: salário,
pagamento. Somente estes dois textos nos
dariam base bíblica para o sustento dos
obreiros. Porém, Paulo desenvolve mais o
assunto nas suas epístolas.

Vejamos I Timóteo 5:17,18: devem ser
considerados merecedores de dobrados
honorários os presbíteros que presidem
bem, com especialidade os que se afadigam
na palavra e no ensino. Pois a escritura
declara: Não amordaceis o boi quando pisa o
grão. E ainda: O trabalhador é digno do seu

porque digno é o trabalhador do
seu salário”

�������
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salário.” O que a Bíblia está dizendo é que
aqueles que se esmeram em liderar a igreja,
aqueles que a pastoreiam (no presente caso
os presbíteros - veja I Pedro 5:1-4) e
especialmente aqueles cujo trabalho é a
pregação e o ensino da Palavra, são
merecedores de honorários, salário. Alguém
pode argumentar que a palavra grega para
traduzir honorários também
pode significar honra. Porém, devido ao
versículo posterior (v. 18), conter a mesma
palavra usada em Lucas 10:7 para traduzir
salário o contexto
aponta mais claramente para a questão do
sustento financeiro.

A afirmação de que os presbíteros são
merecedores de redobrados honorários é
baseada no Antigo Testamento (

) e
no próprio Senhor Jesus em Lucas 10:7.
Ficando claro e patente o facto de que os
obreiros devem ser sustentados pela igreja.

A bem da verdade, é necessário frisar que
Paulo trabalhava, mas que apesar de
trabalhar, também recebia salário de
algumas igrejas. Isto ele mesmo declara em
IICo 11:8:

salário
Diz mais:

o bastante
tenho

abundância; estou suprido

(Fp 4:15,16,18).

Sabemos que em sua segunda viagem
missionária, Paulo chegou a Corinto e,
juntamente com Áqüila e Priscila, começou
a fabricar tendas. Esta era sua profissão,
fabricante de tendas. Porém , como lemos,
quando em Corinto, Paulo também recebeu
salário de outras igrejas. Sabemos também
que ele permaneceu nesta cidade por

(At 18:11). O que muitos
ignoram é que, quando recebeu ofertas, ele
parou de trabalhar e se dedicou
integralmente ao ministério. Senão

vejamos:

(At 18:5 )

É ponto pacífico que Paulo, quando
necessário, trabalhava, mas também fica
claro que, quando recebia ofertas, ele parava
de trabalhar e dedicava-se integralmente ao
serviço do Senhor.

Por último, vejamos Paulo defendendo mais
uma vez o direito dos obreiros:

(ICo 9:3-6). Paulo fala da
necessidade que o obreiro tem, como
humano que é, de se alimentar como todo
mundo. Ou seja, palmadinhas nas costas e
elogios não enchem barriga! Depois
continua falando da necessidade de se fazer
acompanhar pela esposa (implicando com
isso que também elas devem ser
sustentadas) e dá a entender que,
exceptuando ele e Barnabé, os outros
obreiros não trabalhavam em outros
empregos. Não está, com isso, condenando
os que não trabalham, pelo contrário, como
veremos a seguir, está preparando os
leitores para uma exposição mais clara do
direito que eles tinham de agir assim.

Continua ele:

direito
(ICo

9:7-12a ).

Todavia, é bom lembrar que devemos guiar
nossa prática pela Palavra de Deus e não
pelo mau exemplo de pessoas sem
escrúpulos que andam no meio evangélico
em geral. Se existem estes maus obreiros,
existem muitos que realmente amam ao
Senhor e, por amá-Lo, amam também a
igreja e estão dispostos a servi-la de
coração, não visando lucro, mas visando
servir Àquele que os chamou para a bendita
tarefa de edificar a Sua Igreja.

Alguns me têm dito que quem envia o
missionário é o Espírito Santo e que,
portanto, a igreja local não deve enviar e nem
impedir que o irmão saia para o campo.
Concordo plenamente com a primeira
afirmação; realmente quem chama e envia é
o Espírito Santo! Porém no plano físico, no
visível, no mundo material, quem Ele usa
para enviá-los? A igreja local, é claro! Em
Atos 13 quem separou foi o Espírito, mas
quem impôs as mãos foi a igreja em
Antioquia!

Podemos ver claramente a inter-relação
Espírito-igreja, igreja-Espírito. Neste
episódio vemos uma ação conjunta tal que
transcende os limites da capacidade de
compreensão do homem. Esta era uma
igreja que andava no e com o Espírito Santo.
O Espírito chama e usa a igreja para enviar e
sustentar. Ou seja, Deus envia e

.

����� � �����
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“não
amordaces o boi, quando pisa o grão”

“Despojei outras igrejas
recebendo delas , para vos poder
servir.” “E sabeis também vós ó
filipenses, que no início do evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma
igreja se associou comigo, no tocante a
dar e receber, senão unicamente vós
outros; porque até para a Tessalônica
mandaste não somente uma vez, mas
duas, para as minhas
necessidades. Recebi tudo, e

, desde que
Epafrodito me passou às mãos o que me
veio da vossa parte, como aroma suave,
como sacrifício aceitável e aprazível a
Deus”

“Quando Silas e Timóteo
desceram da Macêdonia, Paulo se
entregou totalmente à palavra,
testemunhando aos judeus que o Cristo é
Jesus”

“A minha
defesa perante os que me interpelam é
esta: Não temos nós o direito de comer e
beber? E também o de fazer-nos
acompanhar de uma mulher irmã, como
fazem os demais apóstolos, e os irmãos do
Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé
não temos o direito de deixar de
trabalhar?”

“Quem jamais vai a guerra à
sua própria custa? Quem planta uma vinha
e não come do seu fruto? Ou quem
apascenta um rebanho e não se alimenta
do leite do rebanho? Porventura falo isso
como homem, ou não o diz também a lei?
Porque na lei de Moisés esta escrito: Não
atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é
de bois que Deus se preocupa? Ou é
seguramente por nós que ele o diz? Certo
que é por nós que está escrito; pois o que
lavra cumpre fazê-lo com esperança, o
que debulha, faça-o na esperança de
receber a parte que lhe é devida. Se vos
semeamos as coisas espirituais, será
muito recolhermos de vós bens materiais?
Se outros Participam deste sobre
vós, não o temos em maior medida?”

um
ano e meio

sustenta
através da igreja

O resultado, como já notamos, é que esta
comunhão, esta inter-relação pode ser vista
também entre a igreja e o missionário e o
missionário e a igreja. É assim que se deve
fazer missões, pois este é o caminho
apontado pela Bíblia. Portanto, é o melhor
caminho a ser seguido.
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Melquisedeque era um rei sacerdote na antiga
Jerusalém. O rei de Salém existiu ou não existiu?

Moisés e Elias falaram com Jesus. Na transfiguração,
Elias e Moisés falaram realmente com Jesus?

O Livro de Jeremias destaca-se mais que os outros
profetas. Por que Mateus regista uma profecia de
Zacarias como sendo de Jeremias?

O profeta Elias foi transladado ao céu ou lançado em
outro país?

O Espírito Santo é uma Pessoa Real que habita no
crente. Em que sentido o Espírito Santo de Deus
habita em nós, visto ser Ele uma Pessoa?

S
im, Melquisedeque era uma
pessoa real. Viveu em
Jerusalém. Naquela época a

cidade tinha um outro nome,
Sa lém, que s ign i f i ca .
Melquisedeque é apresentado
como um rei que tinha funções e
direitos sacerdotais (Gn 14.18). O
próprio Abraão lhe prestou
homenagem. Isso indica a sua
historicidade.

O que nos chama mais a atenção é
alguns comentários feitos a respei-

to de sua história. Lemos em Hb 7.3:

Trata-se evidentemente de uma ilustração a respeito
do Filho de Deus. Não significa que Melquisedeque não tivesse pai
ou mãe ou não tenha nascido ou morrido, mas sim que a

visam tipificar a grandiosidade de Jesus
Cristo. Pois o Filho de Deus não teve princípio, nem terá fim, não
recebeu o sacerdócio por herança humana, pois não descendeu de
Levi, mas de Judá. Contudo, por decreto de Deus, é Rei e
Sacerdote.

(1 Co 10.11).

Sim! Elias e Moisés realmente apareceram e falaram com Jesus.

(Mt
17.2-3). Foi uma experiência de origem divina, uma revelação dada
aos apóstolos sobre a glória do reino futuro que terá Jesus como
seu Rei. Provavelmente, Moisés representava a autoridade da Lei, e
Elias, os profetas.

A não tem semelhança alguma com as sessões
espíritas. Uma sessão espírita é caracterizada pelos seguintes
fatores: 1. três pessoas estão envolvidas: o consultante, o médium
e o suposto espírito do morto; 2. o médium é intermediário entre os
vivos e os ; 3. alguma mensagem é transmitida aos vivos.

A transfiguração teve um processo completamente diferente: 1.
não houve consulta, da parte dos apóstolos, aos ; 2. Jesus
foi transfigurado e estava em glória, isso implica sua manifestação
divina. Como Deus, ele pode falar com seus servos, uma vez que
para ele não estão mortos, mas vivem (Lc 20.38); 3. Jesus não foi
nenhum entre os vivos e os , pois não houve
nenhuma mensagem entregue aos apóstolos por parte de Moisés
ou Elias; 4. Moisés e Elias conversaram com Jesus, mas não é
informação sobre o que foi dito; contudo, assim como Moisés está
para a Lei, Elias está para os profetas.

paz

Sem pai, sem mãe, e em
genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas
sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote
para sempre.

ausência
dessas informações

Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão
escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins
dos séculos

E
(Jesus) transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu
como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E
eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele

transfiguração

mortos

mortos

médium mortos

Em Mt 27.9 lemos:

Não encontramos essa citação em Jeremias, mas
no livro de Zacarias (11.12-13). Alguns têm
criticado a exactidão das Escrituras, citando esse

por parte de Mateus. Mas a referência feita
por Mateus a Jeremias se deve ao fato de que esse
profeta aparecia em primeiro lugar entre os livros
proféticos. Ele fez a citação sob o nome daquele
que figurava em primeiro lugar entre esses livros,
ao invés de identificar exatamente o autor dessas
palavras.

Elias foi transladado ao céu, como nos diz o texto bíblico em 2 Rs
2.11.

As chamadas Testemunhas de Jeová dizem
que Elias não foi para o céu, mas foi lançado
em alguma cidade ou outro país. Citam 2 Cr
21.12 afirmando que Jeorão recebeu uma
carta de Elias cerca de cinco anos depois
( 22.9.76; p. 28-29).

Essa afirmação não tem fundamento pois verificamos em 2 Rs 1.17
que Jeorão, o destinatário da carta de Elias, já estava em seu
segundo ano de reinado. Isso seria suficiente para demonstrar o
caráter de governo de Jeorão. Outro fator a ser considerado é que
sua enfermidade durou mais de dois anos. Se a carta tivesse sido
escrita cinco anos depois do arrebatamento de Elias, isso indicaria
o sétimo ou oitavo ano do seu reinado. A carta, então, estaria
chegando (2 Cr 2.19).

Por outro lado, Elias poderia ter redigido a carta, deixando-a com
Eliseu, que a enviaria ao seu destinatário assim que tivesse tempo.
Isso seria natural e não precisaria estar registrado nas Escrituras.
Do mesmo modo que não temos os nomes de muitos que
entregam as cartas do apóstolo Paulo.

O Espírito Santo é um Ser, dotado de personalidade própria.

Não é meramente uma , ou , ou
ainda simples .

No Antigo Testamento Ele é visto como uma Pessoa Divina,
possuidor de atributos divinos (Gn 1). Ele tem participação na
criação (Gn 1.2; Jó 26.13; Sl 104.30).

Então se realizou o que vaticinara o profeta
Jeremias: Tomaram as trinta moedas de prata, preço do que foi
avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram.

lapso

Despertai

no meio do cumprimento da profecia

carteiros

força activa influência espiritual
emanação de Deus
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Existem diversos símbolos do Espírito Santo nas Escrituras:

Nem sempre quando encontramos a expressão
está claro que se refere à Pessoa do Senhor Jesus, pois há ocasiões
que um mero anjo é identificado com Deus. Nesses contextos, o
propósito é mostrar que o anjo está agindo e falando como
representante de Deus. Mas, algumas vezes, indica a
presença imediata de Deus (Êx 23.20-23; 32.34; 33.14,15; Is 63.9).
Nesses textos Deus está prometendo andar e orientar o povo de
Israel. O mencionado em Êx 32.24 é chamado em Êx 33.14-15
de , essa expressão poderia ser traduzida
literalmente por . Em Is 63.9, ,
no hebraico, significa não somente o anjo que se conserva na
presença de Deus, mas também naquele em quem Deus é visto.

, é uma palavra composta
pelos vocábulos gregos
(Deus), e , (aparecer),
significando uma manifestação
visível de Deus. Tais são
atribuídas a Segunda Pessoa da
Trindade, Jesus Cristo.

Elas não têm o objectivo de
demonstrar a , mas
visa apenas dar uma mensagem, ao
passo que a forma visível atrai
meramente e fixa a atenção. O livro de
Apocalipse dá uma notável visão de
Jesus Cristo ressurrecto e glorificado
(1.12-20).

Embora as Escrituras não mencionem detalhadamente as
actividades de Jesus entre seus doze e trinta anos, é razoável que
Ele tenha permanecido em Nazaré. José segue para Belém, a fim de
se registar como ordenara o Imperador Romano César Augusto.
Jesus nasce em Belém e, pouco depois, José, é divinamente
orientado a fugir para o Egito. Algum tempo depois, voltou para
Israel e novamente, por divina revelação, é orientado a morar na
região da Galiléia, mais especificamente em Nazaré.

Para que fosse chamado de Nazareno, obviamente é porque viveu
muito tempo naquela cidade. O próprio nome significa

(Mt 2.23). As Escrituras não relatam nenhuma
outra ocasião em que Jesus tivesse que fugir de Israel devido à ira
dos governantes. Outra característica da vida de Jesus foi sua
profissão. Ele era carpinteiro. Herdou de José essa arte (Mt 13.55).
Se houvesse algum outro evento relevante na vida de Jesus,
certamente estaria registrado nas Escrituras. Ouvimos muitos
comentários exóticos sobre os anos da vida de Jesus.
Alguns dizem que ele esteve na Índia e aprendeu artes mágicas e
esotéricas; outros afirmam que esteve em contato com os essênios.
Tais comentários pretendem apenas dissimular a real fonte do
poder e autoridade moral e espiritual de Cristo. Não foi a sabedoria
desse mundo que trouxe a Luz verdadeira, Mas Jesus Cristo, o filho
de Deus (Lc 2.40).

azeite
(Jo 3.34; Hb 1.9); água (Jo 7.38-39); vento (At 2.2; Jo 3.8); alguns
confundem os símbolos do Espírito Santo com a sua natureza. Se
os confundem com a Pessoa do Espírito Santo, porque não fazem o
mesmo com os símbolos referentes a Jesus Cristo? Jesus é
chamado de Cordeiro que foi morto (Ap 5.6); pedra (1 Pe 2.6); pão
da vida (Jo 6.48). Se não atribuímos significação aos
símbolos referentes a Jesus, porque querem alguns fazê-lo em
relação ao Espírito Santo?

Em relação à Igreja, o Espírito Santo é
visto como o Único que pode regenerar
uma alma, mediante seu toque operante
e transformador (Jo 3.3-5). A presença
do Espírito Santo, entre os crentes, é
contínua e perpétua (Jo 14.6).

Essa presença produz frutos no crente. Vemos a acção de Deus
desde a fundação do mundo. ...

(Jo 3.16) O Filho deu A Sua própria vida (Jo
15.13). E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis (Rm 8.26). Alguns querem que anjos sejam seus
mentores no caminho espiritual. As Escrituras, porém, ensinam que
somente Deus pode conduzir o homem à vida eterna. A Sua
habitação portanto é pessoal, real, transformadora.

literal

Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho .

o anjo do Senhor,

o anjo

anjo
a minha presença

a minha face o anjo da sua presença

Theophania
Theós

phainein

teofanias

forma do Senhor

nazareno
natural de Nazaré

obscuros

HINOS E CÂNTICOS “ON LINE”

BOLETIM DE OBREIROS

REVISTAS EVANGÉLICAS

http://www.irmaos.com/hec.htm

http://www.digifactor.net/obreiros

A Senda do Cristão - http://www.irmaos.com/sdc.htm
Amados - http://www.irmaos.com/ama.htm
Vigiai e Orai - http://www.irmaos.com/veo/veo.htm

Não se esqueça também de nos visitar em
http://www.irmaos.net/refrigerio

Pré-manifestação de Jesus Cristo. Como podemos
entender a expressão O Anjo do Senhor no Antigo
Testamento ?

Jesus Cristo, o Nazareno. Onde Jesus esteve entre os
doze e trinta anos?

Sítios Cristãos

Na Internet
cuja visita recomendamos
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Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti,
Inda que seja a dor que me una a Ti!

Sempre hei de suplicar:
"Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!"

Marchando, triste, aqui na solidão,
Paz e descanso a mim Teus braços dão.

De noite vou orar:
"Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!

"Minha alma vai cantar a Ti, Senhor!
Enquanto meditar no Teu amor,

Eu sempre hei de rogar:
"Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti!"

Durante muitos anos, somente os
homens escreviam hinos, mas,
pouco a pouco, as mulheres

também começaram a usar o seu
talento poético e, hoje, temos muitos
h inos esc r i t os po r mu lhe res
consagradas a Deus e ao Seu trabalho.

Mas, um dos mais conhecidos em todo
o mundo foi o hino escrito por Sarah
Flower Adams (1805-1848). Trata-se do
hino "Mais Perto Quero Estar, Meu Deus
de Ti".
Foi no ano de 1841 que esta senhora,
que estudava muito a Bíblia, ficou tão
impressionada com a história relatada
no livro de Génesis (capítulo 28) sobre a
visão de Jacó, em Betel, e a escada que
alcançava o céu, e os anjos que subiam
e desciam por ela, que, inspirada
naquela passagem bíblica, resolveu
escrever este hino que mais tarde se
tornou universalmente conhecido. A
letra que temos em nosso Hinos e
Cânticos (nº 236) foi adaptada por João
Gomes da Rocha.

Ela omite duas estrofes alusivas à letra
inicial, que constam do hinário
"Aleluias" (Imprensa Metodista). A
seguir, as mencionadas estrofes:

Dizem que, quando os visitantes
cristãos visitam a Palestina, em
chegando a este lugar, Betel (hoje Bira,
um território da Jordânia), param e
cantam este hino, evocando os
acontecimentos impressionantes
experimentados por Jacó. As palavras
deste hino tem sido um grande auxilio e
um grande conforto para muitos
crentes em tempos de dificuldades.

É impossível esquecermos o terrível
desastre com o grande transatlântico
"TITANIC" nos primeiros anos deste
século. Era a sua viagem inaugural;
grandes personagens viajavam nele;
viajava, também, um grupo de

peregrinos, crentes da Europa que
demandavam a nova terra (EUA). Mais
de mil vidas se perderam naquela
ocasião.

E contam que, quando o grande navio
estava sossobrando, tinha-se a
impressão de que ia haver um pânico
geral; porém, a orquestra de bordo
começou a tocar o hino "Mais Perto
Quero Estar, Meu Deus de Ti" e,
imediatamente, foi presenciado um
espectáculo comovedor: os crentes e
outros tripulantes, dando as mãos uns
aosoutros, começaram a cantar
também o hino à medida que o navio ia
afundando-se!

A música deste hino foi feita pelo
conhecido compositor sacro Lowell
Mason, autor de inúmeras outras
músicas e que se tornou famoso pelos
seus excelentes trabalhos. Durante a
sua vida teve muitos cargos de
importância e foi o fundador da
Academia de Música de Boston.

Minha alma cantará a Ti, Senhor!
Pedra em Betel porei, marco de

amor.
Sempre hei de suplicar

"Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,

Meu Deus, de Ti!"
E quando a morte enfim me vier

chamar
Nos céus com serafins, irei morar.

"Ó! Quão feliz serei,
Perto de Ti, meu Rei,
Perto de Ti meu Rei,

Meu Deus, de Ti!"
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Mais perto quero estar
Meu Deus, de Ti
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Nã o t e n h o d ú v i d a s q u e o
denominacionalismo é uma vertente do
jugo desigual. Não entre infiéis mas entre

fieis.
Todos quantos recebemos a Jesus como nosso
Salvador somos Filhos de Deus e por isso bem-
aventurados com a presença do Espirito Santo
em nós. Creio pelas Escrituras que o Espirito
Santo nos Guia a TODOS na e para a VERDADE.
Esta convicção não pode ser verdade para uns e
menos verdade para outros. Creio que o Espirito
Santo tem liberdade de actuação no crente que se
disponibiliza a receber a sua influência e pouca
liberdade de funcionamento naquele que tem as
suas próprias ideias e convicções.
Sabemos que o Senhor deseja que a sua Igreja
viva em Unidade. No entanto isto não tem sido
possível nos dias de hoje, mesmo sendo ela Una.
Tenho a que o denominacionalismo
não agrada a Deus. Ele é responsável pela divisão
da Igreja em grupos, responsável pela elevação
do ego, isto é a promoção do homem ao posto de
líder, a sua honra e o seu orgulho em exposição
em detrimento da glorificação do Líder da Igreja-
Jesus Cristo, responsável pela hierarquização no
grupo (contrário ao ensino do Espirito Santo a
Paulo) e responsável pela dificuldade de
evangelizar, pois confunde muitas vezes os
incrédulos pela ex istência de tantas
denominações e todas elas afirmando ter a
verdade.
Como é possível evangelizar, a não ser
facciosamente, quando a denominação
evangélica X diz que proclama a e a
denominação evangélica Y faz o mesmo com
métodos diferentes e práticas desiguais, estando
na mesma cidade, não se relacionando e tendo
uma casa de oração enfrente uma á outra?
Não direi que o denominacionalismo é pecado,
mas é algo que Deus tem permitido, não sendo no
entanto a Sua Vontade. As denominações apesar
de muitas vezes ensinarem Verdade tem uma
maior facilidade de confundir o valor do grupo
com o valor da Igreja aos olhos de Deus. Têm
mais facilidade de pecar ( Os princípios e as
regras que tomam para si são por vezes
demasiado liberais ao ponto de o pecado não ser
considerado pecado - veja-se o caso de alguns
aceitarem o homossexualismo e outros o
divórcio como um acto normal, outros o "ódio" ao
véu que as mulheres crentes devem usar no culto
(um ensino mais que claro nas Escrituras),
outros a não nomeação do Baptismo para os
nossos dias, etc, etc.)
Devemos amar a todos (Os nossos Irmãos
denominacionais ou não , os nossos amigos

carnais e os nossos inimigos). Isto não deve
confundir-se com o aceitar as denominações
como sendo Vontade do Senhor. Alguns crentes
estão nas denominações, mas é minha convicção
que estão errados na escolha que fizeram . A
Vontade do Senhor é que vivamos segundo o Seu
ensino referido nas Escrituras e eu tenho a
certeza que o Espirito Santo não dá ao meu Irmão
uma maneira diferente de conhecer a Vontade de
Deus em relação a mim.
Penso que nos nossos dias é difícil entender
Rom.12:16 (SEDE UNANIMES ENTRE VÓS)
porque uns são cheios do Espirito e outros
somente receberam o Espirito.
Meus amados, amando-nos uns aos outros
aceitemos em primeiro lugar o pensamento de
Deus quando expresso na Sua Palavra em
detrimento das nossas ideias.

ostaria de reflectir com os Irmãos sobre a
origem de toda a divisão que se verifica na
Igreja de Cristo. Não se trata de nenhum

estudo profundo, não é um curso. É uma breve
reflexão que me vai saindo "ao sabor da pena" --
neste caso " ao sabor do bailar dos dedos sobre o
teclado.

Para mim tudo começou com Adão! Sim, ele
tinha comunhão com o Senhor até que, certo dia,
não compareceu ao encontro. Pelo contrário,
escondeu-se da presença de Deus. Estava criada
a primeira separação. A origem dela foi o
PECADO.

Depois Caim. O seu espírito faccioso levou-o a
odiar seu irmão, acabando por matá-lo.

Ao logo da história da humanidade, temos
inúmeras fracturas, sem contar com a separação
que Deus promoveu; a separação das tribos, clãs
e famílias descendentes de Noé, com a confusão
das línguas na torre de Babel. Aí, eles queriam
adoptar uma -- "façamo-nos um

". Deus, porém, não estava de acordo com
os seus objectivos e

Os discípulos do Senhor tinham este mesmo
espírito faccioso que hoje conhecemos tão bem:
"Mestre, vimos um que em teu nome expulsava
demónios, o qual ; e nós lho
proibimos, " (Mc.9:38-40).
E pensar que quem disse isto foi João, o discípulo
amado!

Todavia, é em Corinto que vamos encontrar a
verdadeira "fábrica" de denominações. Temos ali
designações para todos os gostos. Deu-se na
Igreja mais carismática daqueles dias, mas se
fosse hoje, poderia acontecer em qualquer uma.
"Quero dizer com isto que, cada um de vós diz: Eu
sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e

. Está Cristo dividido?" Paulo acusa-os
de serem carnais, sem excepção. Mesmo os que
diziam que eram de Cristo. (1Cor.1:12-13; 3:3-5).

Isto é muito importante para nós, pois alguns
acham que o problema da divisão do Corpo de
Cristo é da exclusiva responsabilidade dos
outros. "Eles é que estão errados", mas, caros
Irmãos, a responsabilidade é de nós todos. Os
que dizemos que pertencemos às "assembleias
segundo o NT" estamos a discriminar os outros,
pois a nossa declaração relega-os para o VT ou
para outro qualquer sistema que não o nosso. Na
actual situação é muito difícil, senão impossível,
saber quem abandonou quem. A maioria dos
crentes, converteu-se por intermédio da
assembleia onde se reúne. Muitos só conhecem a
doutrina que os seus líderes defendem; jamais
estudaram os diferentes pontos de vista
existentes no meio da cristandade. Isto aplica-se
a todos os grupos e os responsáveis têm todo o
interesse que assim seja, pois, caso contrário,
teriam imenso trabalho para persuadir os
inconstantes. Eu próprio, acho que seria uma
grande confusão. Por isso, cabe aos líderes
conhecerem as diferenças e tentarem acabar com
elas. Cada um deve fazer a sua parte. Isto não
quer dizer que eu transija quanto às minhas
convicções. Mas não devo ficar no meu cantinho
atirando "very lights" para o campo contrário e
dizendo que "sou o maior". Infelizmente, muitos
líderes não estão em condições de debater seja o
que for, pois, eles seriam os primeiros a sucumbir
perante os argumentos dos opositores. Há muito
trabalho para se fazer. Se somos contra os
"rótulos", não ponhamos "rótulos". O mundo está
à espera de ver a nossa unidade em Cristo. " ,
todos conhecerão que sois meus discípulos,

". Deixemo-nos de
subterfúgios: o amor vê-se, não se apregoa. Será
uma hipocrisia eu dizer: "Aqueles amados irmãos
que se reúnem acolá" e pensar "com os quais eu
não quero nada".

Outro aspecto importante, tem a ver com o que
aconteceu em Babel. Parece, à

Mas o que estava em causa era o comodismo, o
"olhar o para o umbigo", queriam ficar no "seu
cantinho".

convicção

Verdade

SAMUEL PEREIRA

1)

2)

3)

denominação
nome

obrigou-os a espalharem-
se por toda a terra.
4)

não nos segue
porque não nos segue

(ver a resposta de Jesus)

5)

eu
de Cristo

6)

Nisto
se

vos amardes uns aos outros

7)

RUI OLIVEIRA

G

primeira vista,
que Deus é que criou as divisões.

DENOMINAÇÕES,
FACÇÕES E DIVISÕES

DENOMINACIONALISMO
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Jesus Cristo é:

A-

B-

D-

E-

F-

G-

H-

I-

J-

L-

M-

N-

O-

P-

Q-

R-

S-

T-

U-

V-

Autor de Eterna Salvação - Hb. 5:9
Autor da vida - At. 3:15
Apóstolo da nossa confissão - Hb.3:1
Amém - Ap. 3:14
Advogado - IJo 2:1
Adão - ICo 15:45
A ressurreição e a vida - Jo.11:25
Alfa e Ômega - Ap. 1:8
Autor da Salvação - Hb.2:10
Autor e Consumador da Fé - Hb.12:2

Bom Pastor - Jo.10:11
Braço do Senhor - Is. 51:9

C-
Cabeça da Igreja - Ef.1:22
Chefe - Is.55:4
Conselheiro - Is.9:6
Consolação de Israel - Lc. 2:25
Cordeiro de Deus - Jo.1:29
Cordeiro - Ap. 13:8
Criador - Jo.1:3
Cristo de Deus - Lc.9:20

Desejado de Todas as Nações - Ag.2:7
Deus Bendito - Rm. 9:5
Deus Forte - Is. 9:6
Deus Unigênito - Jo. 1:18
Deus - Is. 40:3

Emanuel - Is.7:14
Eu Sou - Jo.8:58

Filho Amado - Mt.12:18
Filho de Davi - Mt.1:1
Filho de Deus - Mt. 2:15
Filho do Altíssimo - Lc.1:32
Filho do Homem - Mt. 8:20
Filho do Deus Bendito - Mc. 14:61

Glória do Senhor - Is. 40:5
Grande Sumo Sacerdote - Hb.4:14

Guia - Mt. 2:6

Herdeiro de Todas as Coisas - Hb. 1:2
Homem de dores - Is. 53:3

Imagem de Deus - IICo. 4:4

Jesus de Nazaré - Mt. 21:11
Jesus - Mt. 1:21
Juíz de Israel - Mq. 5:1
Justiça Nossa - Jr.23:6
Justo - At. 7:52

Leão da Tribo de Judá - Ap.5:5
Legislador - Is.33:22
Libertador - Rm.11:26
Lírio dos Vales - Cant. 2:1
Luz do Mundo - Jo.8:12
Luz Verdadeira - Jo.1:9

Mediador - ITm. 2:5
Mensageiro da Aliança - Ml.3:1
Messias, ou Ungido - Dn. 9:25

Nazareno - Mt.2:23
Nossa Páscoa - ICo. 5:7

O Escolhido de Deus - Is. 42:1
O primeiro e o último - Ap. 1:17

Pão da Vida - Jo. 6:35
Pai Eterno - Is.9:6
Pastor e Bispo das Almas - IPe. 2:25
Pedra Angular - Sl.118:22
Poderoso de Jacó - Is. 60 :16
Poderoso Salvador - Lc.1:69
Precursor - Hb.6:20
Primogênito - Ap.1:5
Príncipe da Paz - Is.9:6
Príncipe dos Pastores - IPe. 5:4
Princípio da Criação de Deus - Ap. 3:14
Profeta - Lc.24:19

Querido pelos seus servos

Raiz de Davi - Ap. 22:16
Redentor - Jo. 19:25
Rei dos Reis - Itm. 6:15
Rei dos santos - Ap. 15:3
Rei dos Judeus - Mt.2:2
Rei dos séculos - ITm.1:17
Rei - Zc. 9:9
Renovo - Is.4:2
Resplandescente estrela da manhã -
Ap.22:16
Rocha - ICo.10:4
Rosa de Sarom - Cant. 2:1

Salvador - Lc.2:11
Santo de Deus - Mc.1:24
Santo de Israel - Is.41:14
Santo Servo - At. 4:27
Santo - At.3:14
Semente da Mulher - Gn.3:15
Senhor da Glória - ICo. 2:8
Senhor de Todos - At.10:36
Senhor Deus - Is.26:4
Senhor dos Senhores - ITm.6:15
Siló - Gn. 49:10
Soberano dos Reis - Ap. 1:5
Sol da Justiça - Ml. 4:2
Sol nascente - Lc. 1:68

Testemunha fiel - Ap. 1:5
Testemunho - Is. 55:4
Todo-Poderoso - Ap. 1:8

Único

Verbo de Deus - Ap. 19:13
Verbo - Jo. 1:1
Verdade - Jo.1:14
Vida - Jo.14:6
Videira verdadeira - Jo.15:1

Z-
Zeloso
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O Senhor da Nossa Salvação


