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"Todos nós andamos desgarrados como ovelhas: cada um se desviava pelo 
seu caminho: mas o Senhor fez cair sobre Ele (Jesus Cristo) a iniquidade de nós 
todos. 
Ele foi oprimido, mas não abriu a Sua boca: como um cordeiro foi levado ao 
matadouro, e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu 
a Sua boca".   (Isaías 53:6 e 7)
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ficha técnicaComo vemos

 elefante é o único animal cujas quando depositamos a nossa confiança 
pernas dianteiras  dobram se no Controlador do Universo.Opara a frente. Porque? A razão Sabias que a melancia tem um numero 

prende-se com   o peso e a forma mais par de franjas. A laranja tem um numero 
simples para se levantar. par de gomos. E a espiga de milho tem 
Porque será que os cavalos, para se também um numero par de fileiras de 
levantarem, usam as patas dianteiras, e grãos. Mas, o cacho de bananas tem, na 
as vacas, as traseiras? Porque será que ultima fila, um numero par de bananas, 
não tem todos o mesmo modo de se e em cada fila de bananas tem uma a 
erguerem. Quem determinou esta  menos que a anterior. Desse modo, uma 
atitude individual de cada animal ? fileira tem numero par e a seguinte tem 
Foi Deus, sem dúvida. Aquele que foi o um  numero impar.
Inventor e Mestre da Criação. No entanto um mistério que a ciência 
Este é o Deus que coloca um bocado de procura descobrir é : Porque será que as 
argila no coração da terra, e, pela da enormes arvores, que pesam toneladas 
acção do fogo transforma-a numa de quilos, tem uma base de sustentação 
bonita ametista de elevado valor. com poucos  centímetros quadrados de 
Este é o Deus que coloca um pouco de raízes?
carvão nas profundezas  do solo, e, Sabias que o oxigénio e o hidrogénio, 
através da  combinação do fogo e a não tem cheiro, nem sabor nem cor. E 
crosta terrestre transforma esse carvão sabias  que a combinação destes  
num  diamante. elementos com o carvão, (negro e sem 
Sabias que o  canário nasce aos 14 dias, gosto) dá como resultado, o açúcar!
a galinha aos 21, os patos e gansos aos Eis pequenos detalhes da grandeza do 
28, o ganso silvestre aos 35 e os nosso Deus. Um Deus sábio e amoroso. 
papagaios e avestruzes aos 42 dias? Sabias que este mesmo Deus pode dar-
Qual será a razão destas  diferenças? te uma nova vida, fazendo novas todas
Porque será que o período de que as coisas, todos os dias? Ele pode 
estamos a falar é múltiplo de  sete dias? alterar a tua vida triste, inútil e insegura 
Porque o Criador sabe como deve numa vida alegre, útil e plena de 
regular na perfeição toda  a natureza e satisfação.
não erra. Lembra-te: Ele enviou Jesus, Seu Filho 
A sabedoria do Criador está em todas as para te proporcionar  certezas e dar-te a 
coisas: Visíveis e invisíveis. De razão de viver.
tamanho minúsculo e de grandes Não percas a oportunidade de lhe seres 
d i m e n s õ e s .  E s t a  s a b e d o r i a   grato.
inalcansável pelo homem revela-se 

D E U S ?
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus ActuanteSê o exemplo dos fieis PERDÃO

Os Instrumentos Musicais na Bíblia

...Sendo rico... 

 “Eis que tenho reparado que este que passa por nós é um erdão é uma palavra doce que faz bem ao coração e 
santo homem de Deus”. II Reis 4.9 alivia e liberta o peso da consciência. Mas... raramente Palguém pede perdão, é mais fácil pedir desculpa.

uma noite das minhas habituais insónias, concentrei- No entanto a Bíblia é bem clara  quando trata este assunto tão 
me sobre os princípios quando comecei a ouvir  o importante e tão delicado em relação a Deus e em relação aos NEvangelho. Pensei nos irmãos que me ampararam homens entre si.

nos meus primeiros passos da vida cristã: Os queridos irmãos Em Lucas 17:1-10 temos um texto sagrado, bem expressivo. 
da Pampilhosa, uns já partiram a encontrar-se com o Senhor e Jesus fala do perdão  - sentimento que mexe com o orgulho 
outros continuam connosco. humano.
No dia do meu baptismo vi em homem de Deus. Tratava-se Deus está sempre a perdoar, seja qual for o tamanho do 
do Irmão Frank Smith. Quando ouvia falar deste irmão eu pecado, porém existe algumas condições que estão referidas 
pensava que ele era algum ministro ou um papa. Mas naquele em I João1:5-10 e 2:1-2.
dia, junto das águas do rio Mondego, quando me alertaram A Ordem de Jesus no inicio do se ministério é da necessidade 
para a chegada do Ir. Frank Smith eu não vi nenhum papa, do homem entender que precisa de se arrepender .
mas um homem com um sorriso nos lábios e nos olhos, que É através do arrependimento que o perdão é exercido e depois 
cumprimentava a todos, de mangas de camisa e de sandálias. a graça de Deus se manifesta dando ao ser humano a salvação 
Depois vi aquele homem de Deus a carregar as tendas aos e a vida eterna.
seus ombros para os baptizados que iriam descer ás águas... O amor, a paz e a alegria são atributos que Deus dá aquele que 
Mais tarde precisei de lhe apresentar  um pedido para ajuda se arrepende .
espiritual. Fui a sua casa em Chão de Bispo e ali aquele irmão Não posso esquecer que, no passado, eu era religioso e 
recebeu-me com um sorriso nos lábios e nos olhos. Depois de confessava-me  com certa regularidade, mas o fardo do meu 
nos sentar e mirava a sua casa, que estava de acordo com II pecado continuava em mim. Numa certa noite, na Igreja no 
Reis 4.10. O meu coração transbordava de alegria pelo que Beato em Lisboa eu arrependi-me das minhas misérias e senti 
via e ouvia: Santidade, Humildade e Simplicidade!!! pela primeira vez o perdão divino, mas também, como 
Quero confessar que após a nossa conversa e oração o Senhor primeiro sinal de perdão, senti uma alegria profunda e uma 
operou no problema que expus ao Ir. Frank. paz que irradiou todo o meu ser.
Eu creio que o Senhor ainda o tem no nosso meio para  que se O Consolador  - o Espírito Santo  estava em mim .
cumpra o que Paulo escreveu em II Timóteo 4.4 e I Timóteo Hoje sei porque estou aqui e para onde vou.
4.10-16. Tu tens respostas a estas perguntas?
Quantos não haverá que tem tanto...tudo. E do Senhor o que Qual o destino eterno da tua alma?
terão? António Alves
Sê o exemplo dos fieis.

Licinio Guimarães/Penacova

SALTÉRIO - Instrumento de cordas para acompanhar a voz 
(Salmo 33.2; 144.9). Era uma espécie de alaúde, ou viola, mas de 
forma triangular ou trapezoidal;
CÍMBALOS - Instrumentos de percussão formados por dois 
pratos;
ALAÚDE - Instrumento de corda, semelhante à viola. É a tradução 
da palavra hebraica nebel. Nebel é a maior parte das vezes 
traduzido pelo termo saltério. As cordas tocadas com os dedos 
(Is.5.12;14.11; Amós 5.23; 6.5);  (II Cor. 8:9)
TAMBORINS - Pequenos tambores. Ainda hoje as mulheres do 
Oriente dançam ao som do tamborim. (Êxodo 15.20; 2 Samuel 6.5; 
Jó 21.12);
HARPA - É o mais antigo instrumento musical que se conhece, 
existindo já antes do dilúvio (Gênesis 4.1). A palavra hebraica 
kinnor, pode significar - lira. Os hebreus faziam uso dela, não só 
para as suas devoções, mas também nos seus passatempos. Nas suas 
primitivas formas parece ter sido feita de osso e da concha de 
tartaruga. A harpa era um instrumento leve na sua construção. Davi  
tocava, assim como também fizeram os levitas (1 Samuel 16.23; e 
18.10). Não era usada em ocasiões de tristeza (Jó 30.31; Salmo 
137.2).

E que riquezas!
Rico na Sua Promessa
Rico na Sua posição

Rico nas Suas possessões
Rico no Seu Poder...

Mas “fez-se  pobre por amor de nós”
Que Graça Maravilhosa!!

Arnold Doolan

Curiosidades Bíblicas
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 Igreja do Senhor reconhece que O Homem tem rejeitado a dádiva de enchem o mundo. Cada nação é um 
a vida na terra tem-se tornado Deus, mas Ele tem uma provisão para conjunto autónomo de famílias ou tribos.Ainsuportável. O grande anelo dos todos os homens e em todo o lugar, desde A Bíblia regista a ira de Deus sobre 

Filhos de Deus é que venha a última que se arrependam e se convertam de seus muitas nações. Tal manifestação está 
trombeta e se ouça o alarido e a voz do pecados. sempre relacionada com a abundância de 
arcanjo anunciando o arrebatamento da Outra evidência do seu imenso amor pecado, com a idolatria, com a injustiça, 
Eleita de Deus. reside na menção bíblica de que “há etc..
A razão de tal expectativa decore não alegria no céu , diante dos anjos  de Deus, Á medida em que a civilização absorve as 
somente do facto de amarmos o Senhor por um pecador que se arrepende” Lucas. surpreendentes realizações da ciência, da 
que se deu por nós, mas também porque  a 15.10. tecnologia e das modernas filosofias, 
presença do pecado no mundo tem Ele ama as famílias. A família é uma tem-se a impressão,  muitas vezes, de que 
eliminado todo o prazer de nele viver. As instituição divina anterior á Igreja. A as  verdades  bíbl icas  ca recem de  
nações abandonaram o caminho do bem, família surgiu  no mundo sob o Seu actualidade e deixam a desejar se as 
os governantes tem prescindido de Deus, cuidado  e com propósitos muito nobres, que remos  ap l i ca r  á  Soc iedade  
a so ci ed ad e te m- se  co rr om pi do  tais como: Unidade, colaboração mutua e contemporânea. Não é assim, todavia.
extremamente, as famílias não desfrutam perpetuação da espécie humana. Aquilo que Deus estabeleceu como 
de paz e cada indivíduo padece dos males Quando Deus destruiu o mundo antigo principio moral e espiritual há milénios, 
espirituais crónicos. através das águas do dilúvio, Ele permanece inalterável. Deus não está 
A Palavra de Deus aponta-nos o caminho preservou uma família. Ao estabelecer a sujeito ás mutações do tempo. Deus 
conducente a um mundo melhor. páscoa  entre o povo de Israel ordenou a conhece tudo e não se sujeita a qualquer 
A volta para Deus seria a chave da Moi sés : “Ca da um sac rif iqu e um tipo de restrição. Mais do que o Senhor do 
felicidade, não apenas para os homens em cordeiro, um cordeiro por cada família.  tempo Ele é o Pai da Eternidade. Isaías 
particular, mas para cada nação como um No dia em que os muros de Jericó ruíram 9.6.
todo. “Bem-aventurada é a nação cujo sob o toque das trombetas, Raabe e sua Como poderiam as nações do século XXI 
Deus é o Senhor”. Salmos 33.12. família foram preservados por Deus. ser prósperas? Como poderia a sociedade 
Deus é Amor. I João 4.16. Deus ama toda Quando o carcereiro de Filipos estava do nosso tempo viver em paz? Como 
a  humanidade. Ele ama toda a criatura. O prestes a  suicidar-se, perguntou a Paulo e poderiam as famílias da actualidade viver 
seu coração está sempre cheio de a Silas qual poderia ser a sua derradeira de abundante tranquilidade, serenidade e 
compaixão, abundante de misericórdia, oportunidade a fim de obter a  salvação, a sucesso espiritual?
rico de amor. Por isso “Ele quer que todos resposta que recebeu, foi: “Crê no senhor Ainda que o mundo sobreviva milénios, a 
os homens se salvem”. I Timóteo 2.4. Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa”. resposta será sempre a mesma: Voltando-
A prova irrefutável desse tão sublime Actos 16.31 se para Deus e para a Sua Palavra, o 
amor é que Ele tem ordenado que se Não somente o indivíduo e a família supremo código moral e espiritual do 
pregue o Evangelho a cada criatura, pois merecem a atenção das Escr ituras Universo.
“é o poder de Deus para a Salvação”. Sagradas, mas também as nações que 

4
Vida Cristã

Refrigério
Samuel da Silva Oliveira

Março-Abril 2002

felicidade
a chave da

a capa desta edição
A capa desta edição reproduz  uma ilustração premiada num concurso 
internacional de  ilustrações de passagens bíblicas.
A ilustração pretende demonstrar o texto de Isaías 53 transcrito na primeira 
página. 
As ovelhas constituem a humanidade: desgarrada como ovelhas, sem sentido, 
sem encontrar caminho. 
Mas oacto do  Senhor Jesus Cristo, representado com uma túnica judaica, da 
qual jorra sangue, colocada sobre uma cruz, foi idóneo a obter a satisfação de 
Deus, porque Ele sofreu a iniquidade de todos nós.
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus Actuante 10.ª Parte

Actos 21:27-36 e 25:11,12

Fanatismo religioso
contra a verdade

INTRODUÇÃO censurado por isso, achando seus críticos ser contra...este lugar “verso 28 é a mesma 
 assunto principal dos capítulos 21 que ele transigiu com os legalistas da Igreja formulada contra Estevão. Actos 6.13.
a 28  do livro de Actos é o da prisão e agiu como hipócrita, vendo eles mais aí a São um expressivo testemunho  da eficácia Odo apóstolo Paulo. No capitulo 21 causa desnecessária da sua prisão, que da acção evangelística do apóstolo “Por 

vemos Paulo a chegar a Jerusalém para ser podia ter sido evitada. toda a parte ensina a todos”. Será que os 
preso. É quase certo que foi libertado Quem todavia assim julga não percebe o actuais inimigos da Verdade  poderiam 
depois, mas novamente preso. alcance do apostolo e compreende mal os dizer isto de nós.?
No fim da sua vida escreveu: Sofro seus principios doutrinários.
trabalhos e até prisões, como  um Paulo rejeita a lei como meio de IV  AINDA A ACUSAÇÂO
malfeitor, mas a Palavra de Deus não está justificação e não como regra de vida. Não Sobre a acusação de que “introduziu até 
presa. II Timoteo 2.9. cumpriu no caso em apreço, para assegurar presos no templo e profanou este recinto 
Tudo isto aconteceu porque o fanatismo a sa lv aç ão , ma s cu mp ri u aq ue la s sagrado” é bom lembrar: No pátio exterior 
religioso opunha-se á liberdade divulgada cerimónias  como faria qualquer  um que qualquer um poderia entrar, mas passar 
e ferrenhamente defendida pelo apóstolo. amasse a sua nação e tivesse satisfação em dali para diante  era vedado aos gentios sob 
Estamos prontos a sofrer em defesa da evitar desnecessária ofensa aos seus  pena de  morte.
verdade contra o fanatismo religioso que a compatriotas. I Cor.9:19-22 O governo Romano ractificava a sentença 
ela se opõe? Quanto á sua prisão não foi motivada por de morte lavrada pelo Sinédrio contra 
Vejamos alguns lances desse período essa observância  da lei, mas por uma este ultraje, ainda mesmo se o ofensor 
dramático da vida do grande apóstolo. acusação falsa. fosse romano. Avisos em grego e em 

latim  estavam afixados na linha divisória 
I  A PRISÃO DE PAULO (21:27.36) II  A ACUSAÇÃO FALSA que separava o pátio exterior do interior 
Ocasionou  sua detenção um esforço que Certos  judeus  , provindos da Ásia, chamando a atenção dos visitantes 
fez para remover certo preconceito que provocaram um tumulto, agarrando a gentios para que não o transpusessem. 
havia contra a sua própria pessoa da parte Paulo e gritando que este havia profanado Um destes aviso a achados em 1971 está 
de  alguns  membros da Igreja em o templo em cujo recinto introduzira presentemente em Istambul e outro 
Jerusalém. gentios. Versos 27/28 encontrado em 1935 está no museu 
Foi bem recebido ali pelos próceres A acusação era totalmente infundada. Palistinense.
cristãos,  os quais rejubilaram com o êxito Paulo foi vitima de uma clamorosa Pela letra da lei Trofimo é que era o 
do seu trabalho no meio dos gentios. Esses mentira,  notando-se que o intuito do culpado, caso fosse verificada a acusação 
próceres  sabiam que muitos dos membros historiador não é insinuar uma falta do ainda que Paulo  tivesse a culpa de ajudá-
da Igreja local constitu ída que era apóstolo, mas é salientar um crime da parte lo e ser cúmplice no delito.
exclusivamente de judeus convertidos, dos judeus.
acreditavam no boato falso que Paulo não Estes envidaram todos os esforços para V  A SANTIDADE 
somente admitia gentios na Igreja, mas até levarem Paulo á morte, como apóstata e Os versos 30 e 31 informam  que a 
instava com os judeus convertidos a que blasfemo  e contudo prenderam-no na frenética multidão, no Templo, 
renunciassem aos costumes nacionais e ocasião mesma e no lugar exacto  onde apoderara-se do apostolo  e espanca-o , 
repudiassem a lei de Moisés. fazia uma demonstração de amor  ao quando sobrevieram  soldados romanos 
Para desmentir estes boato, trazer perfeita Templo  e de lealdade á lei e ás práticas estacionados na torre Antioquia , ali 
unidade á Igreja e até mesmo para judaicas. perto.
apaziguar o furor dos judeus incrédulos, As circunstancias provam que os inimigos Pobre é a religião que tem mais cuidado 
Paulo foi aconselhado a tomar o voto de eram levados  somente por malícia e da santidade  de um edifício do que da 
nazireu e observar o respectivo ritual. inveja, sua verdadeira inimizade  tinha a santidade  da vida humana.
O Apostolo aceitou o alvitre e como as Jesus Cristo como alvo, e a violência com 

Os que adoravam o Templo de Deus  
cerimonias prescritas eram complexas e que trataram o apostolo  era de facto mais 

queriam destruir um corpo que era 
dispendiosas, também concordou em fazer uma mani festação  do desprezo  que 

templo do Espirito Santo.as despesas em favor de quatro membros votavam ao Evangelho.
Escapara Paulo do alvoroço  no templo mais pobres da Igreja local.
de Diana em Éfeso, capitulo 19, para um Procedendo assim deu um atestado publico III  O TIPO DE ACUSAÇÂO
alvoroço maior no templo do Deus Vivo  e incisivo de sua lealdade á raça judaica e A acusação que apresentaram “ Este é o 
em Jerusalém.ás suas práticas. Paulo tem sido rudemente homem que por toda a parte ensina todos a 
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doração é algo exclusivamente prontidão para receber Deus, submissão, No Louvor-  reconhece-se a grandeza e 
devido a Deus. Nós podemos receptividade.(Ne.8:6) majestade de Deus, exaltando  o que Ele Aagradecer a homens, ou mesmo Dobrar os joelhos -como acto de total é.

até louvá-los, mas nunca adorá-los, su bm is sã o p er an te  um  su pe ri or . Na Adoração reconhece-se a qualidade 
porque a adoração é o único acto pelo  (Ef.3:14) ímp ar de Deu s,  exa lta ndo a sua 
qual dizemos: "Deus, Tu És O Meu  Bater Palmas -como acto de celebração. unicidade.
Deus!"  (Sl.47:1) Jesus foi um Verdadeiro Adorador, não 
A nossa adoração a Deus não depende se Aclamar -como acto de celebração e porque fazia parte de um ministério de  
estamos alegres , ou agradecidos  a alegria.(Sl.98:4-6) louvor, mas porque caminhava em 
 Deus, mas de Ele ser quem é, e como Prostrar-se na face -como sinal de total adoração através das suas atitudes e 
Deus não muda, será sempre digno da dependência de Deus.(Gn.17:3) hábito.
 nossa adoração em todos os momentos.  Estar de pé -indica respeito, reverência. Jesus liberava louvores a Deus no falar, 
 A adoração não são palavras , letras, ou (IICr.5:12) no andar, no ensinar, no exortar,
músicas, ou sons, é uma expressão Saltar- como celebração de v itória. no amar, em tudo Jesus "transpirava" 
 daquilo que vai no nosso coração, que se (At.3:8) adoração ao Pai.
poderá  ex ter ior izar  a t ravés  do Dançar diante do Senhor -como acto de Um verdadeiro Adorador quebra as 
que acima mencionei ou não. Como tal, celebração.(Êx.15:20) fronteiras e barreiras de cultura, idade, 
não cabe a nós avaliar o tipo ou grau de É muito importante considerar o que nos pe rsonal idade,  gostos , tr ad ição  e 
adoração que está a ser prestada a Deus. diz a Bíblia em I Coríntios 14:40 denominação - ele sabe adorar em toda e 
 "Mas a hora vem, e agora é, em que os "Tudo porém, seja feito com decência e qualquer situação.
verdadeiros adoradores adorarão ao ordem" 
Pai, em espírito e em verdade; porque o Quando diz que tudo seja feito
Pai procura a tais que assim O adorem.  com ordem , e não ordem é quando nada 
Deus é espírito, e é necessário que os que é feito.
o adoram o adorem em espírito e em Quando adoramos a Deus, com todo o 
verdade." João 4:23-24 nosso ser, o Poder de Deus é libertado, e 
No Ant igo  Testame nto , a pal avr a as cadeias destruídas, podemos ver em 
"adorar" significava prostrar-se, cair IICr.20:20e em At.16 :25-26  o que 
humildemente; no Novo Testamento, as aconteceu.
expressões utilizadas significam  Adorar em Espírito: À medida que começamos a conhecer 
reverenciar, estar diante de, mostrar Porque Deus é Espírito (Jo.4:24) D e u s ,  t a m b é m  c o m e ç a m o s  a  
h o n r a ,  d i g n i d a d e ,  l o u v o r  a , Porque somos nascidos do Espírito conhecermo-nos, porque encontramos a 
ministrar ou servir, mostrar respeito, (Jo.3:6) nossa identidade nEle. Não é por muito 
fazer serviço para, etc.. Porque o Espírito Santo habita em nós trabalharmos para Ele que Deus nos ama 
Existem algumas posturas de adoração a (Jo.14:17) e aceita; Deus não nos ama baseado em 
Deus, das quais todos nós adoptamos as Adorar em Verdade: algo que seja nosso, a Sua natureza é 
que melhor expressam o que vai no nosso Porque Jesus é a verdade (Jo.14:6) Amor, Deus não nos ama pelo que 
coração, assim, não é a postura que adora Para adorarmos com liberdade (Jo.8:32) fazemos, mas porque existimos. Então 
O Pai, mas o que ela exterioriza. Para adorarmos em Santidade (Jo.17:17) quando trabalhamos para Deus, não é 
 Exemplos: Inclinar a cabeça-como sinal pelo nossoamor, mas sim pelo amor que 
de submissão e serviço. (Êx.4:31) Como distinguir Acções de Graça, já recebemos do Pai.
Erguer as mãos -como sinal de Louvor e Adoração? A adoração que dás a Deus não está 
reconhecimento da soberania e majestade Em Acções de Graça  reconhece-se a limitada a dias de culto, mas Deus dá-te 
de Deus.(Sl.141:2) bondade e ternura de Deus, exaltando o oportunidade de o fazeres a cada minuto 
Estender as mãos -como sinal de que Ele faz. da tua vida.

6
Vida Cristã

Refrigério
Raquel Fonseca

Março-Abril 2002

Como adorar 

ao Meu Pai ?
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Cartas de Recomendação

Manuel Ribeiro
Sangalhos

Walter Gonçalves

Bósnia

Élia Catarino
Palavra da Vida

Rui Pedro
Palavra da Vida

Agradeço novamente o vosso cuidado para Querendo ser aluna do Mestre,
comigo e com o meu ministério através da Élia Catarino  I Cor. 15:57-58
oferta que me enviaram. Pela Graça de Coord. Clubes Bíblicos Olímpicos igreja Evangélica na Moita - 
Deus tudo está bem connosco. Anadia, que reúne na Rua do 
A Palavra da Vida continua empenhada em ACasal, 3780-476 Moita AND, 
evangelizar e discipular jovens e crianças, informa os irmãos que o jovem irmão 
agora com mais um programa, os "Clubes Emanuel Rodrigues Martins, membro 
Bíblicos, programa este que retomamos desta igreja Local, ouvindo a Chamada do  Comissão Missionária,Prezados 
depois de ser fortemente usado no passado Senhor para ir para a sua seara, está desde Irmãos no Senhor, Saudações muito 
por Deus. Muitos lideres de igrejas e meados de Fevereiro de 2002, servindo Àfraternais no precioso nome do 
Obreiros passaram na sua juventude por como missionário no Barco Logos II, por Senhor Jesus, Senhor e Salvador nosso.
um "Clube Bíblico", nos quais eu me um período de dois anos. ( ...) Queremos informar os amados Irmãos, 
incluo. Oremos a Deus por mais esta para vossa alegria e Glória do Nome de 
oportunidade de ministrar e de transformar Da mesma Igreja Moita - Anadia Deus, que acabamos de realizar no passado 
vidas com o ensino sistemático da Palavra recebemos a carta de recomendação Domingo uma semana de reuniões de 
de Deus. referente à jovem Irmã Sara Isabel aniversário, 44 anos da Igreja de 
Continuo a agradecer a Deus essa Santiago, membro desta Igreja Local, que Sangalhos, que decorreu muito bem, com 
instituição e despeço-me com saudações se encontra há dois anos, trabalhando na boas mensagens e com ouvintes não salvos.
cristãs no Nome do Nosso Senhor Jesus seara do Mestre, conjuntamente com seu Peço as vossas orações por todos.
Cristo. marido Victor Ramalho. Este casal de Com um grande abraço e desejo de ricas 
Um colaborador na Obra do Mestre  - Rui irmãos têm dois filhinhos; o André e de 3 bênçãos, fico. Vosso no Senhor,
Freire.anos e a Damaris de 1 ano. O seu campo de Sangalhos, 13 de Março de 2002.

acção è actualmente no México, na cidade 
de Monterrey, em missão da Remar 
I n t e r n a c i o n a l ,  n a s  á r e a s  d e  
toxicodependência (Victor) e crianças 
Abandonadas (Sara). 

ueridos Irmãos! Finalmente estou  
A Igreja Evangélica no Silveiro, que se 

na Bosnia.Olhando para estes três 
reúne na Rua Dr. Ângelo Graça,37 Q

meses no Brasil e na Bélgica parece 
Silveiro, 3770-066 Oiã, informa as Igrejas rezados irmãos da Comissão que não foi suficiente para descansar e 
que a querida jovem irmã Marta Isabel de Missionária,graças a Deus pela Sua visitar todos aqueles a quem gostaria de 
Almeida e Sousa, se encontra envolvida no Pgraça e misericórdia para connosco visitar e conversar. Fiquei devendo 
trabalho missionário, mais concretamente Seus filhos amados em Cristo Jesus. telefonemas e visitas a vários irmãos e 
dedicando um ano da sua vida servindo ao Dou também graças a Deus por vós e pelo igrejas que gostariam de nos ver assim 
Senhor a tempo integral, no ministério do vosso amor e fidelidade no meu sustento e como eu a eles. Fica para uma próxima. 
navio Logos II. Esta irmã já antes nas orações por mim e pelo ministério. Dia 11 de Fevereiro eu viajei para a Bosnia 
colaborou em trabalhos missionários em Gostaria que soubessem que o Senhor nos fazendo os 1800 kms .
Marrocos e Moçambique, sendo apoiada tem aberto muitas portas e perspectivas de Hoje foi a primeira vez que eu estive na 
pela Igreja Local no que concerne ao seu ministério com Jovens e com Crianças. É igreja. Foi uma culto bem alegre. Havia 
sustento. para nós uma grande alegria e motivo de mais de 80 pessoas presentes. Foi uma 

louvor mas, também, de responsabilidade e alegria estar revendo os irmãos e vendo que 
petição perante o nosso Deus. (... ) a igreja local continua animada e querendo 
O Senhor tem sido fiel e tenho provado que crescer.
Ele é bom, como o salmista nos convida a Desde que eu cheguei não para de chegar 

mados Irmãos:espero que esta fazer. crianças e jovens para me visitar . Como eu 
carta vos encontre no gozo de Esperando ter oportunidade de estar estou morando num pequeno apartamento Atodas as bênçãos espirituais com convosco, quero que saibam que estou isto já esta  causando  problemas  com  os

que fomos abençoados noAmado: Ef 1:3-6. sempre ao vosso dispor. 

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

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

Secretário Executivo: António Calaim;   Secretários Adjuntos: Silvério Almeida e Carlos Antunes;   Tesoureiro: José Água 
Comissão Norte:Silvério Almeida, Rui Oliveira, Joaquim Santiago, Joaquim Santos, Joaquim Alves 

Comissão Sul: António Calaim, José Água, Romana Dias, Ludovina Santos, António Fonseca, Anabela Canelas, Nuno Fonseca, Walter Carvalho
Comissão Centro:Carlos Antunes, Daniel Carvalho, Paulo Carvalho, Jorge Carvalho e Luis Lobo Carvalho 
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meus vizinhos que têm visto uma 
movimentação cada vez maior no prédio.
Preciso urgente  encontrar uma casa onde 
possa receber melhor as pessoas sem causar 
problemas na vizinhança.
Breve enviarei mais notícias.
Muitas são as pressões e só pela graça de 
Deus é que podemos avançar em meios a 
tantos desafios e dificuldades.
Ainda não estou podendo visitar os 
vilarejos, espero breve estar tendo 
autorização para faze-lo. Que a graça do 
Senhor Jesus esteja com todos vós.
Walter Gonçalves

raça e paz da parte de nosso Senhor 
Jesus Cristo vos seja multiplicada. G

Chamo-me Isaías Sassenda Lopes e 
conheci o Dr. Calaim a quando de sua visita 
a nossa Igreja local de Benguela - 
Kamunda, onde fomos alimentados pela 
palavra que Deus o havia confiado. O Pr. 
Cadivonga passou-me o endereço e 

Tenho orado também pela Igreja de acampar à noite. Nós planeámos matar-te, incentivou-me a compartilhar com o Irmão 
Portugal que Deus tem usado para nos tomar o teu dinheiro e medicamentos. acerca da minha vida.  Já tenho 
transmitir a boa nova, fruto disso hoje a Todavia, justamente quando íamos atacar o compartilhado com o Irmão Farinha várias 
Igreja tem conhecido novos rumos para o teu acampamento, vimos que estavas vezes e Ele tem sido uma grande benção 
aviamento e dou graças a Deus pelas vossas protegido por 26 guardas armados".para mim e a Igreja. 
vidas. Obrigado pela paciência. Então comecei a rir e disse-lhe que com Fui chamado para servir a Deus e vivo na 
e-mail: jocum.angola@netangola.com certeza eu estava sozinho no acampamento, missão da JOCUM e ali tenho servindo ao 

no meio da selva. O homem apontou o dedo meu Senhor já a dois anos; sou enfermeiro e 
na minha direcção e disse-me: "Não, t e n h o  a j u d a d o  a s  p o p u l a ç õ e s  
senhor, não estavas só, pois vi os guardas. desfavorecidas a nossa volta e não só; Deus 
Os meus cinco amigos também os viram e me inculcou acerca de missões ao longo do 
nós os contamos. Por conta desses guardas, meu curso de enfermagem, onde Deus me 
nos assustamos e te deixámos tranquilo". tirou todo o desejo de ganhar a vida por nquanto eu servia num pequeno 

mim mesmo e entesourar na terra, e hospital, em África, a cada duas 
Quando da sua volta o missionário contou colocou-me a visão do Seu Reino. Após Esemanas eu ia, de bicicleta, por entre 
isso no sermão, um dos homens da igreja se isso fiz o curso de treinamento e a selva, até uma cidade próxima, para 
pôs em pé, interrompeu a mensagem e lhe Discipulado pela JOCUM e ali descobri que comprar provisões. Esta era uma jornada de 
perguntou se ele poderia dizer exactamente Deus me queria para Ele; tenho visto muitos dois dias e era necessário acampar à noite, a 
em que dia isso se sucedeu . O missionário milagres durante estes anos e sinto-me meio do caminho. Numa dessas jornadas, 
contou à congregação o dia e então o incentivado a estudar um pouco mais para cheguei à cidade, onde planeava levantar 
homem que lhe interrompeu contou esta fazer ainda mais para Deus porque eu sei dinheiro no banco, comprar medicamentos 
história: "Na noite do teu incidente em que Ele merece, mas durante este tempo de e provisões, e depois iniciar os meus dois 
África aqui era manhã e eu estava a estudo não quero parar de servi-LO; eu não dias de jornada de regresso ao hospital. 
preparar-me para ir jogar golfe. Estava estou apegado a este curso superior de 
pronto para sair de casa quando senti a medicina mas estou aberto para que Deus Quando cheguei à cidade, observei dois 
urgência de orar por ti. De facto, a realize o Seu querer em mim, porque a homens a brigar e um deles havia sido 
urgência do Senhor era tão forte que melhor coisa que devo fazer e estar no seriamente ferido. Tratei dos seus 
chamei vários homens da igreja para nos centro de Sua vontade. ferimentos e ao mesmo tempo falei-lhe do 
encontrar-mos aqui, no santuário, para Logo após o curso de treinamento Deus Senhor Jesus Cristo. Viajei por dois dias, 
orar por ti. Será que os homens que se mostrou-me a necessidade que ha no Norte acampando à noite, e cheguei a casa sem 
reuniram comigo aqui naquele dia, podem de África, de como pessoas tem morrido nenhum incidente. Duas semanas depois, 
ficar de pé?" sem conhecer a verdade, e desde então repeti a minha jornada. 

tenho orado a Deus pelas nações do Norte Quando cheguei à cidade, fui abordado por 
Então todos os homens que se reuniram da África e estou aberto para la estar para aquele homem jovem , cujas feridas eu 
naquele dia se puseram de pé. O pregar o evangelho do Reino para que as havia tratado. Ele disse-me que sabia que eu 
missionário ficou surpreso quando aquele pessoas sejam salvas, isso arde em meu levava dinheiro e provisões. Prosseguiu 
homem começou a contá-los. coração mas sei que tudo e precioso ao seu dizendo-me: "Eu e mais alguns amigos, 
Eram 26.tempo e Deus a seu tempo me levara para la. seguimo-te até a selva, sabendo que tu ias 

Isaías Sassenda Lopes
Benguela

Testemunho
E-mail de P.P. de 4.11.2000
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Agostinho & Leta Farinha ETED
Apartado 142 S. Tomé e Príncipe
2636 - 902 Rio de Mouro

Carta de oração Janeiro 2002

que ao terminar esta fase ambos se sintam 
entusiasmados para discipular alguém.
Os irmãos Cerca que já tinham começado, 
mas que por força das circunstâncias 

elo terceiro ano consecutivo, a fizeram uma longa pausa irão recomeçar 
JOCUM  Jovens Com Uma Missão - também no próximo dia 18 do corrente mês. “Não por força nem por poder, mas pelo Prealizou de Setembro a Março do Ore por eles e pela sua família.meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” corrente ano lectivo o seu Curso de 

Zacarias 4:6. Treinamento e Discipulado (ETED). Com o “A Resposta”No primeiro dia deste ano, começamos a propósito de fazer Deus conhecido dos Em Setembro de 2001 fomos visitados por lidar com uma nova moeda. Tem causado confins de Portugal aos confins da Terra, a um casal de missionários que trabalha no algum desconforto que às vezes as nossa equipa de jovens deslocou-se numa Sul do País. Fomos como igreja desafiados mudanças trazem. Temos em mente primeira etapa a Guimarães (Minho) para por eles, e com a supervisão deles vamos “desconfortos” de 2001 talvez o maior depois viajar para São Tomé e Príncipe apoiar este ministério aqui na nossa área em tenha sido o 11 de Setembro, que abalou o (África). Que grande contraste entre estes Sintra.mundo. Muitas mudanças estão a acontecer dois destinos pelas suas populações,  Em poucas palavras tentaremos explicar no nestes dias e no nosso ministério também há geografia, cultura e história !!! Contudo que consiste este ministério. É virado algumas, é por isso que estamos a enviar encontramos neles algo em comum que exclusivamente a pessoas portadoras de esta carta para orardes. nunca nos deixará indiferente : O desejo deficiência. O alvo é fazer uma reunião uma 
duma vida melhor.vez por mês (só entre eles) para partilharem À procura da sobrevivência, um número 

as mesmas experiências, fortalecerem-se esmagador de Europeus Ocidentais, tem Uma vez realizado o nosso regresso às mutuamente para assim adquirirem chegado a Portugal na perspectiva de uma origens da nossa identidade portuguesa condições adequadas para melhor nova vida. Esta é realidade dos Ucranianos, (Guimarães é a cidade berço onde nasceu enfrentarem as suas dificuldades (tipo dos Romenos, Búlgaros, Moldavos e de outros Portugal), fomos todos para São Tomé e grupos de alcoólicos anónimos) esta c o m o  p o r  e x e m p l o :  A n g o l a n o s ,  Príncipe. Tratando-se duma equipe reunião é seguida de um convívio através Moçambicanos, Guineenses, Cabo- formada por uma Escola de Discipulado, o do qual a mensagem de salvação poderá ser verdianos e Brasileiros. nosso principal  foco vai  para a transmitida em conversas particulares e Imaginem quantas postos de trabalho são transformação da vida dos jovens que por pessoais. As pessoas poderão também ser necessários para atender estas pessoas e no sua vez irão transformar a vida de outros.convidadas a um estudo Bíblico num outro desemprego que vai crescendo a passos 
lugar. Damos graças a Deus que a Direcção largos! Um lado positivo é que a Igreja São Tomé é uma ilha muita rica nos seus dos Bombeiros Voluntários de Sintra Evangélica em Portugal tem alcançado recursos naturais. E para somar a esta cederam-nos uma das suas salas para alguns destes imigrantes para Jesus. Alguns bênção, também podemos dizer que é uma podermos ir em frente com este ministério. vêm do seu país sendo já convertidos e ilha fortemente evangelizada. É uma dupla Ore principalmente pela irmã Rosarinho procuram aqui uma Igreja Evangélica, isto é bênção !!! Uma grande variedade de (paraplégica) que estará na frente deste uma realidade também na nossa Igreja em denominações já ali plantaram suas igrejas, desafio, ore também por um bom Sintra. Há um ano atrás o Viktor chegou, a literatura já foi distribuída em grande envolvimento da igreja.Igreja em Vila Verde apoiou-o em várias escala, existem programas regulares de 

áreas e como resultado está neste momento rádio e de televisão, nas terras do interior  Final Dignoa funcionar uma classe de língua também já foi semeada as Boas Novas de Este é o nome de um “centro para Portuguesa que conta com uma média de 15 Jesus Cristo...Tentemos imaginar tudo isto recuperação de toxico-dependentes”, que Ucranianos, alguns deles já são crentes. à escala duma ilha...é maravilhoso. nos convidou para ensinar religião e moral 
Contudo, não podemos deixar de constatar aos rapazes que passam por lá. É claro que Ore pelas dedicadas irmãs Luísa e Antónia o desfasamento entre um povo que procura aceitamos imediatamente, não para ensinar que estão com esta responsabilidade de uma resposta que a igreja tem e uma Igreja religião mas libertação em Jesus. No nosso ensiná-los que tem a resposta que o povo não quer !!!coração aquele espaço, não é o “Final Já no inicio de Dezembro de 2001 

digno” mas o “Início digno” para uma nova conhecemos a Alla e o seu marido Vitaly, a Nunca deixámos de evangelizar nas ruas, vida. Por favor ore por cada rapaz que Alla vem de uma família evangélica mas ele mas todos nós sabemos que ao chamarmos semana após semana ouve a mensagem de não. O casal e alguns familiares deles o povo para aceitar Jesus na rua, virão salvação. Ore também pela Srª Sandra, a passaram a noite de Natal connosco. O dezenas de crianças e adolescentes para O responsável pelo centro, e para que o Vitaly já aceitou Cristo e esta semana ( 2ª de aceitar. Longe de nós a ideia de julgar a Senhor fale ao seu coração.Janeiro) começamos a fazer discipulado genuinidade das conversões operadas nas 
com ambos. Pelo facto de a Alla ter um bom ruas, contudo a experiência  mostra-nos  Não queremos terminar sem pedir que os “Português” ela vai traduzir as lições para quão inconsequentes são essas conversões irmãos louvem juntamente connosco ao Ucraniano e começarem (eles mesmos) a se não forem acompanhadas duma Senhor, pela saúde na nossa família. A Lídia passar estas lições aos Ucranianos já estratégia que visa o despertamento e a tem melhorado a passos largos. Na escola, convertidos. preparação do povo local para projectos de as três meninas tiveram boas notas. Por 

trabalho que virão melhorar suas condições cada bênção nós damos glória a Deus.Ore por esta grande tarefa para que II de vida... Não basta ir à igreja, é necessário Louvamos a Deus por cada um de vós, Timóteo 2:2 possa ser real. haver transformação de vidas. É o sabemos que sem os irmãos na “brecha” a 
evangelho numa mão com a enxada na interceder tudo seria diferente. Entramos agora na segunda fase do outra. Esta é a nossa estratégia para todos os A Deus toda a Glória.discipulado com os irmãos Lena e Joaquim, países de África onde temos ido e iremos.Gratos no Senhor.ore por nós e por eles particularmente para 
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Foi assim que aconteceu em São Tomé no foi despachado um contentor com todo o da creche, do pessoal da base missionária, e 
passado mês de Fevereiro. tipo de bens necessários às populações para o pescadores. Por outro lado, o restante 

locais. Durante os últimos dois meses do será vendido no mercado gerando assim 
O nosso alvo ao ir para São Tomé alicerçou- ano 2001, foram mobilizadas igrejas para recursos  para  outros projectos. Este  
se em dois desafios : doa rem  rou pas , ali men tos , mat eri al projecto já arrancou e está em processo de 
Primeiro, a curto prazo, foi de ter uma didáctico, produtos de higiene, brinquedos desenvolvimento.  Todo este  trabalho  
eq ui pa  de  jo ve ns  pr ep ar ad os  pa ra  para crianças, motores para barcos, louças, passou a ser acompanhado directamente 
acreditarem que conseguiriam reunir  € pequenos electrodomés ticos,  etc .. O desde Lisboa procurando assim dar o maior 
1300 para chegar a São Tomé. Não foi fácil contentor ficou à responsabilidade da apoio em todas as áreas. Todos estão muito 
dar esse passo de fé, mas Deus foi fiel !!! JOCUM para coordenar a distribuição dos animados e continuamos a acreditar em 
Assim, seguiram para lá quatro estudantes bens pelas igrejas e famílias carenciadas. pescas maravilhosas. Também vai aqui a 
(entre eles, Raquel Fonseca, da Igreja de De sd e já  qu er em os  ag ra de ce r ao  nossa gratidão a todos os que contribuíram 
OMECA e Tatiana Francisco, da Igreja das patrocinador do despacho do contentor e a para o projecto da pesca maravilhosa. Em 
Torcatas) mais quatro líderes com uma todas as igrejas que se mobilizaram para devido tempo pretendemos mostrar 
missionária nutricionista  foram 9 pessoas. mandar todo o tipo de bens. Vai aqui nossa imagens do trabalho desenvolvido.
Desta forma, desenvolveu-se trabalho nas gratidão à Irmã Romana por nos ter ajudado 
igrejas, evangelismo de rua na altura do nas embalagens  e na  papelada  do Assim foi mais uma oportunidade que Deus 
carnaval, pequenas viagens pioneiras para despachante. Um muito obrigado a todos !!! nos deu de estendermos o amor de Deus 
aldeias do interior onde se estão a iniciar para povos de outras culturas e origens, 
novos trabalhos, programas de televisão e Segundo, a longo prazo, foi o arranque dum levando a Palavra acompanhada das 
de rádio, seminários para líderes, apoio a projecto de cooperativa de pesca. Durante o ferramentas para a pôr em prática (Êxodo 4-
creche...para além do convívio mês d e Nov embr o e De zemb ro fo i 1/5). Vamos continuar em frente nos dois 

elaborado e divulgado um projecto que irá próximos anos em Moçambique e Angola 
diário com a população local. Esta foi a beneficiar mais de 1000 pessoas. O projecto até aos confins da Terra, para a Glória de 
parte mais importante porque estabeleceu consiste na aquisição de dois barcos com Deus !!! Envolvam-se nestes desafios 
novos relacionamentos entre pessoas de dois motores e suas respectivas redes. Estes missionários !!!
culturas e histórias diferentes. O Reino é barcos irão pescar todos os dias. O fruto da João Barros (líder da ETED e membro da 
feito de pessoas. Juntamente com a equipa, pesca servirá para o alimento das crianças Igreja Evangélica de Albarraque).
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Departamento Missionário da CIIP

 Aliança Evangélica Portuguesa 
está a promover a Marcha Por AJesus 2002 a realizar em Lisboa 

com o tema  “Igreja na Sociedade”.
A organização espera superar a 
participação da Marcha do Milénio em 
2000 que contou com mais de 10 mil 
pessoas. 
A concentração terá lugar no Marquês 
de Pombal pelas 14h00. O desfile iré ter 
o mesmo percurso que os anteriores: Av. 
da Liberdade, Rossio, Rua do Ouro, 
finalizando na Praça do Comércio onde 
estão previstas diversas participações 
artísticas com um palco montado para o 
efeito.
A organização prevê a utilização de dois 
camiões com músicos (no início e no 
meio do desfile) para que todos possam 
escutar e participar nos cânticos de 
celebração.

Mais Informações:
Aliança Evangélica Portuguesa
Telefone 21 771 05 30, Fax 21 771 06 13
E-mail: geral@aliancaevang.pt

Notícias de Sintra

Igreja Evangélica de Sintra

No Culto de baptismos em 10 de Março 
de 2002, desceram ás águas  seis irmãos 
dos quais três foram resultado do 
primeiro encontro de casais realizado 
pela Igreja em Sintra.

JOCUM
Jovens com uma Missão

Tatiana Francisco, Daniel Dias e 
Raquel Fonseca fizeram o Curso 
de discipulado na Escola de 
Treinamento ETED da JOCUM. 
Estes Irmãos estão em comunhão 
com as Igrejas em Torcatas, Beato 
e Omeca. 

refrigério on line

http://www.irmaos.net/refrigerio

Continua a ser disponibilizado na Internet o conteúdo das edições do Refrigério. Além 
do texto da edição actual, poderá encontrar igualmente artigos de edições anteriores, 
classificados por temas. 
Poderá também contactar-nos por e-mail para: refrigerio@irmaos.net
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teve McQuoid actividades recreativas, que a igreja pode mesmo ofensivas. Os membros veteranos da 
sugere algumas apoiar, sem censurar. De igual modo, jovens igreja deverão disponibilizar  a mesma Sra zõ es  pe la s Cristãos  que passam muito tempo “imersos” paciência que eles teriam com bebés, pois é 

quais os jovens se na vida social podem estar a prejudicar a sua isso que os recém convertidos são: bebés na 
sentem intimidados na vida espiritual. O problema é que  romper fé. Quando tudo é dito e feito, se a igreja não 

igreja e como podem ser ajudados a sentirem- com alguma coisa que eles apreciam, pode está preparada   para suportar algumas 
se à vontade. ser muito difícil, especialmente quando todos imprudências, então  realmente  deveria 
 Quando Jesus deu aos Seus discípulos a os seus amigos continuam  fazendo todas ana lis ar- se ant es de se env olv er na 
Grande Comissão, disse-lhes que deviam essas coisas. evangelização.
fazer discípulos em todas a nações.  Cultura de Alienação Envolvimento
Logicamente, a ênfase não era somente  levar Uma terceira razão, é porque eles pensam que Segundo, os  Jovens precisam de se envolver. 
pessoas a terem fé, mas assegurar que elas a igreja é um lugar muito estranho para Eu não gosto da expressão: “ Os jovens são o 
continuassem a seguir Jesus e vivessem suas estarem lá. Os que, como nós, cresceram em futuro da igreja”. Num certo sentido,  são, 
vidas com a finalidade de Lhe agradar.  famílias cristãs, já estão habituados ao mas eles também são o presente. Precisamos 
Infelizmente , muito do nosso evangelismo ambiente da igreja.  Nós entendemos o que se de encontrar alguma maneira na qual se  
contemporâneo  é do tipo “conta cabeças” e passa à volta e crescemos com as tradições possam  sentir como parte da comunidade da 
ficamos satisfeitos se as pessoas   fizerem que fizeram nossa igreja ser o que ela é. Para igre ja , dando- lhes  uma part ic ipação . 
apenas seu compromisso inicial com Deus. alguém que não tem hábitos de ir à igreja, esta Inicialmente, deverá ser uma participação 
No entanto, fazer discípulos é o nosso p a r e c e   u m  m u n d o  d i f e r e n t e  e  pequena; por exemplo,  pode-se pedir a um 
verdadeiro trabalho. desconcertante. Muitos  jovens  Cristãos jovem para levantar  as ofertas. Embora 
Quando se trata de trabalhar com jovens, é nu nc a pa rt ic ip ar am  ca nt an do  nu ma  aparentemente insignificante, isto dará um 
particularmente importante que vejamos a comunidade nem  ficaram sentados a escutar senso de responsabilidade, e assim os jovens 
longo prazo  a necessidade de disciplina. meia hora de monólogos.  Nunca tinham saberão que são valiosos e necessários. Tal 
Muitos jovens  vêm pela fé, mas entretanto  experimentado algo como um culto de envolvimento permitirá  que  os jovens se 
são tantas as pressões que  mui tos  comunhão onde todos podem tomar parte e desenvolvam e amadureçam ao mesmo 
“desaparecem” mesmo antes de serem onde a atmosfera é geralmente calma e tempo que   sentem que verdadeiramente 
Cr is tãos .  Mas ,  por  que  será  que  contemplativa. pertencem à comunidade. 
“desaparecem”? E o que podemos fazer para Este novo mundo tem as suas próprias leis Amor
os man ter  cam inh and o com  Deu s e não escritas, mas alguém que se tenha Mais do que qualquer outra coisa, os jovens 
participando na vida da igreja? agregado recentemente, não tem a mínima precisam de amor. Eu acredito que este é o 
Pressão ideia do que essas leis sejam.  Interpretações maior factor.  Um jovem que se sente amado,  
A razão mais óbvia dos jovens desistirem da erradas são comuns e se esses enganos não sente-se seguro e capaz de poder estar à altura 
igreja é PRESSÃO. Todos nós somos são tolerados de uma maneira amável pela das contendas ou lutas de  um novo 
influenciados por aqueles que estão à nossa igreja como um todo e  se não houver compromisso Cristão. Este amor pode  ser 
volta, e isto é mais intenso na adolescência. paciência com os “novos recrutas”, estes expressado em palavras amáveis e lares 
As amizades constituídas nesse período são ficarão desiludidos e irão provavelmente abertos.  Ter algum lugar para “se estar” é 
tão importantes que um dos temores dos desistir. muito importante, e se esse local  for dentro 
jovens é  perderem os seus amigos e serem dos lares dos membros da igreja, será óptimo 
considerados estranhos entre os do seu grupo. Tendo observado os problemas que assediam e aumentará o sentido de  pertencer à 
Para alguns jovens cristãos,  ser um seguidor jovens Cristãos quando eles dão os primeiros comunidade da igreja. Isto é especialmente 
de Cristo é estar isolado enquanto que ser um passos na vida Cristã, precisamos agora verdadeiro quando o jovem não vem de um 
seguidor da cultura jovem, implica um grupo pensar no que pode ser feito para os ajudar. lar Cristão.
alargado. Alguns jovens não aguentam a Especificamente, precisamos de  perguntar a Os jovens precisam de um lugar seguro onde 
pressão e  desistem da sua nova fé. nós mesmos: O que poderemos fazer para se sintam à vontade e a casa de um membro da 
Estilo de vida manter esses jovens na congregação e em igreja poderá oferecer-lhe  isso mesmo.  Não 
Uma segunda razão, é devido ao estilo de comunhão?  Respondendo a esta questão, o é preciso que esse membro da igreja   “esteja 
vida  que eles  levavam ante s da sua que pode ser constatado é que não há solução na moda” ou actualizado com a cultura e 
conversão.  É extremamente difícil romper, fácil para este problema. Há., entretanto, um maneira de se comportar dos jovens;  tão só e 
por exemplo,  com o “clube da cultura”( número de coisas simples  a serem feitas que simplesmente pode abrir-lhes as portas de um 
antigo clube de amigos) e envolver-se  de nos ajudarão a ajudá-los durante os seus lar apropriado, dar-lhes as boas vindas e amá-
imediato na cultura cristã. Muitos jovens primeiros anos dentro da família cristã. los.
Cristãos apreciam sua vida cristã, mas acham Atitude Se a igreja está preparada para responder aos 
muito difícil deixar de lado “as brincadeiras, A primeira coisa que a Igreja  precisa de jovens desta maneira, mantendo-os debaixo 
dive rtimentos” com as quai s estavam verificar é a sua atitude com relação aos dos seus cuidados,  então eles estarão  
habituados antes da sua conversão. Seria jovens Cristãos. Inevitavelmente,  qualquer equipados para sobreviver  aos seus novos 
errado pensar que todo o aspecto típico da jovem não agregado que se torna um Cristão anos como bebés espirituais.
vida social de um jovem está totalmente  cometerá muitos erros., falhará, cairá, dirá e De “Partnership”
errado.  De facto, ainda existem muitas fará coisas que são desapropriadas, e talvez Tradução  Maria Célia Drummond

Adaptado por Cristina Calaim

Os jovens
e a Igreja



Propósito Custos: O custo por participante variará Exposição Bíblica: A Igreja como uma 
com o tipo de acomodação escolhida nos co mu ni da de  cr es ce nt e (A us tr ál ia )O movimento dos Irmãos alcançou coisas 
dois centros de treinamento Abordagem estratégica: Encorajando o notáveis sob a mão de Deus nos últimos 

crescimento da igreja local  150 anos. E isto tem feito uma excelente Excluindo custos de viajem (que os 
contribuição para o crescimento de Igreja participantes de conferência devem pagar), 

Quinta-feira 4 de julho de 2002de Cristo. Existem igrejas que devem suas os custos básicos são como segue:
Tema: Evangelismo efectivo na sociedade origens ao movimento dos irmãos em nada Taxa de Conferência (para preletores  
de hoje.menos que 130 países no mundo. Uma raiz despesas,  comidas, transferência de 
Exposição Bíblica: A Igreja trazendo cura e comum significa uma identidade comum, a e r o p o r t o ,  e t c ) :  $ U S  8 2  
unidade oportunidades comuns e, frequentemente, Acomodação (cama e café da manhã, total 
Abordagem estratégica: Líderes e obstáculos comuns à benção de Deus hoje. para o período da conferência (cinco 
liderança no século 21 O  p r o p ó s i t o  d a  C o n f e r ê n c i a  noites)): Hotéis: $US 75  162.5 (de acordo 
Sexta-feira 5 de julho de 2002Internacional de Irmãos em Missão é com o padrão desejado).
Tema: Plantação de igreja através da igreja unir pessoas chave nestas igrejas por todo o Centro Treinamento Bíblico: $US 35 localmundo em uma base comum para reflexão visto de Entrada (para participantes de fora Exposição Bíblica: A Igreja como espiritual, e companheirismo . O padrão da Europa): $US 35 Os custos de comunidade pioneira  Abordagem desta conferência é similar a de Cingapura acomodação são para 2  7 de julho estratégica: Plantação de igreja no século em 1993 e Roma em 1996. somente. As noites extras significarão 21 Os objectivos  da conferência são: custos extras. 

· Habilitar líderes de todo o mundo 
 Sábado 6 de julho de 2002Os participantes da conferência deverão para descobrirem uns aos outros;
Tema de: Motivando a igreja local para pagar por todos os custos, inclusive o custo · Fortalecer uma rede informal de crescimento de ministérios, evangelismo e de retorno de ida e vinda para a Romênia, trabalho e companheirismo. plantação de igrejavistos, etc.

· Encorajar líderes mais jovens, E x p o s i ç ã o  B í b l i c a :  A I g r e j a  
Registo e pagamentosparticularmente de países emergentes, a experimentando fé, comprometimento e 

aprender a respeito do trabalho, desafios vitória Aqueles que t6em facilidade para enviar os 
e oportunidades uns dos outros. Abordagem estratégica: Encorajando formulários diretamente para a Romênia, 

· Compartilhar ideias e métodos para comprometimento e facilitando dons por favor o façam. Para Uniunea 
ajudar igrejas a obter sucesso na sua através da igreja local .Comunitatilor Cultului Crestin dupa 
missão para Cristo no século XXI. Evanghelie, ªos. Andronache 60A, 72461 

Domingo 7 de julho de 2002Bucureºti, Romênia em um envelope Local: Roménia - pela União de 
Comunhão e ministério em igrejas locais claramente marcado IBCM3 registo ou por Assembleias de Irmãos da Roménia, que 
através da Roménia.e-mail: uccev@pcnet.ro.liga mais de 600 Igrejas dos irmãos lá. A 

Os registos e pagamentos em Euros podem Roménia foi seleccionada para que 
Notas:ser recebidos por Missionshaus-possamos ter comunhão com um grupo de 
As exposições de Bíblia serão baseadas em Bibelschule Wiedenest e.V., Olper Str. igrejas  fortes e porque é facilmente 
passagens nos Actos dos Apóstolos.10, 51702 Bergneustadt (e-mail: acessível e a um custo razoável para quem 
Haverá uma grande variedade de verwaltung@wiedenest.de) para posterior vem da maioria dos países do mundo.
seminários conduzidos por membros da transmissão. Pode igualmente fazer o 

As conferências acontecerão no Centro de conferência a respeito de temas relevantes, registo pela Internet em www.ibcm3.com.
Treinamento Missionara Pacea em em inclusive liderança, discipulado, acção 
Selimbor (Schellenberg), próximo a Sibiu social, encorajamento de jovens, adoração, Resumo do Programa
na Romênia Central. Os participantes serão pastoreio etc. O horário dos seminários terá O  S E N H O R  A D I C I O N O U  
acomodados em Selimbor, em um centro folga para permitir tempo para discussão DIARIAMENTE... O Desafio para a 
de treinamento vizinho em Talmachiu, e informal e comunhão.A exibição Igreja Local no Século 21 (em Missionar 
em hotéis em Sibiu capacitará os participantes a dar Pacea, Selimbor, Sibiu, Romênia)

informações sobre os ministérios em que Idiomas de conferência: O idioma Terça-feira 2 de julho de 2002
es t ão  pes soa lmen te  envo lv idos .principal da conferência será o inglês. Mas  Chegada e Registo
O almoço e uma refeição nocturna serão nós esperamos organizar tradução Secção de boas-vindas à noite  Fares 
providenciados para os participantes em simultânea para vários outros idiomas, Marzone (Itália).
Selimbor. O programa diário em Selimbor incluindo se necessários de e para francês, 
começará a todo dia às 8.45 da manhã e será alemão, romeno, russo e possivelmente Quarta-feira 3 de julho de 2002
concluído cerca de 21.00. espanhol e português. Tema: O crescimento da igreja local
Consulte o site  www.ibcm3.com.
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Conferência Internacional
de Irmãos em Missão

Selimbor (Sibiu)-Roménia - 2 a 7 Julho 2002
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Castelo Forte é nosso Deus, qual é uma paráfrase do Salmo 46. tão grande a repercussão deste 
 Espada e bom escudo;  “1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, hino que homens ilustres, 
Com Seu poder defende os Seus socorro bem presente na angústia. artistas e músicos de fama 
Em todo transe agudo. 2 Pelo que não temeremos, ainda que usaram-no nos seus  temas: o 
Com fúria pertinaz persegue Satanás, a terra se mude, e ainda que os exército de Gustavo Adolfo 
Combate nossa fé, astuto e forte ele é: 

montes se projetem para o meio dos cantou-o antes da Batalha de 
Igual não há na terra. 

mares;  3 ainda que as águas rujam e Leipzig, em Setembro de 1631; 
espumem, ainda que os montes se Meyerbeer usou-o como tema A nossa força nada faz 
abalem pela sua braveza.” de sua ópera de fundo religioso, Num mundo tão perdido, 

"Os Huguenotes"; Mendelsohn Mas nosso Deus socorro traz, 
Por Cristo, o escolhido. Martinho Lutero(1483-1546) é usou-o na sua "Sinfonia da 
Connosco está Jesus, conhecido como o Apóstolo da Reforma"; Wagner utilizou-o 
O que venceu na cruz, Reforma. em "Kaiser-Marsch" e J. S. 
Senhor dos altos céus; Bach também o usou numa de 
E, sendo o próprio Deus, Foi também o pai do canto suas cantatas sacras.
Triunfa na batalha. congregacional, pois antes disso a 

congregação não tinha o costume de E hoje, faz parte de todos os 
Se nos quisessem devorar

cantar hinos. Os poucos hinos que hinários sacros da Igreja Cristã, Demónios não contados, 
havia eram cantados em latim, levando o número 328 em Não nos podiam assustar,
somente pelos oficiais da igreja. Foi "Hinos e Cânticos" - 16ª edição. Nem somos derrotados. 
ele que introduziu o cântico por toda a Ele nunca morrerá, mas viverá O príncipe do mal, com rosto infernal, 
congregação! para sempre!Já condenado está; vencido cairá 

Por uma só palavra. 

Mas, o hino em foco foi 
Que Deus a luta vencerá c o n s i d e r a d o  c o m o  a  
Sabemos com certeza. "Marselhesa da Reforma", pois 
E nada nos assustará, todos os cristãos da Reforma 
Com Cristo por defesa. 

cantavam-no com o mesmo 
Se temos de perder os filhos, bens, 

entusiasmo dos patriotas da mulher, 
França. De facto, sendo a letra e Embora a vida vá,
a música de Lutero, este cantico  por nós Jesus está 
espalhou-se por toda a Terra e E nos dará o Seu Reino. 
tornou-se o hino oficial da 
Alemanha Protestante. á por volta do ano 1500 da nossa era, 

estava triunfante o movimento da L Era cantado diariamente por Reforma Religiosa na Europa. Iniciado 
L u t e r o  e  p o r  s e u s  por Martinho Lutero e coadjuvado por 
companheiros. Até os inimigos Melanchton (um leigo-teólogo), Calvino, 
da Reforma diziam: "O povo Zwinglio, Huss, Farel e outros, tomou logo 
inteiro está cantando uma  nova conta de todos os países; mas no ano de 1523, 
doutrina". em Bruxelas, dois jovens, cujo único crime fora 

a sua profissão de fé na nova doutrina, foram 
Assim, este hino cooperou queimados. Em honra a esses dois mártires, 
muito no desenvolvimento da Lutero escreveu e compôs a música do seu 
Igreja cristã naqueles dias. Foi primeiro hino: Castelo forte é nosso Deus, o 

histórico dos hinos

Castelo Forte
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Casa de Oração Evangélica em Cacia

Jornadas de Reflexão

Igreja Evangélica em Marquês de Olhão

Escola Bíblica do Norte

Acampamentos Bíblicos Atalaia
VI Congresso Nacional dos Profissionais de Saúde 
Cristãos

secretário geral da Associação de Médicos Cristãos  do Reino 
Os irmãos que se reúnem neste lugar estão a promover um Unido. Trata-se de um orador muito solicitado no seu País e a 
conjunto de iniciativas para angariar os valores necessários nível internacional, pela clareza e profundidade das suas 
para melhorar a acústica do seu auditório. A finalidade desta comunicações, pelo que consideramos um privilegio contar 
iniciativa é o de dar ao ouvinte as condições necessárias para com a sua participação no nosso encontro anual.
uma boa audição  das palestras. A ininteligibilidade de Para mais informações é favor contactar a Associação Cristã 
algumas palavras proferidas, o eco sobre eco, o cansaço Evangélica de Profissionais de Saúde: Prt Amorim de 
mental devido ao esforço de entender perfeitamente o Carvalho,145  8ºEsq. 4460-211 Senhora da Hora. Tel. (Célia) 
discurso, a desmotivação em convidar descrentes devido ás 969615321. E-mail: aceps@sapo.pt
más condições acústicas e outras consequências advindas da 
dificuldade no entendimento perfeito da comunicação levam 
estes irmãos a pedirem-te as tuas orações para que Deus As 1ªs Jornadas de reflexão temáticas organizadas por 
proporcione as condições para a melhoria do som ambiente. “AAmigos” Associação dos Amigos dos GBU/GBES  tem 

lugar de 9 a 13 de Abril de 2002 na Sociedade Bíblica de 
Portugal, sita na Rua José Estevão 4B em Lisboa.

A Igreja do Senhor que se reúne na Rua Marquês do Olhão O objectivo é de reconhecer a nossa divida aos Evangélicos 
em Lisboa reconheceu como anciãos os Irmãos: António do passado em cujos alicerces e obra evangélica hoje 
Alves e Octávio Godinho. O Ir. João Pedro Martins foi podemos continuar a edificar.
proposto para ancião á prova. Temas e oradores: 1- Eduardo Moreira - O (esquecido) 

Construtor da indiferença, por António Barata. 2- Oscar 
Cullmann: Teologia da História da Salvação, por Nuno Brás. 

A Escola Bíblica do Norte inicia em 8 de Abril de 2002, 3- João Ferreira de Almeida: Vida e Obra, por Manuel 
Segunda feira, a partir das 21 horas  o ultimo trimestre Cadafaz de Matos. 4- John Stott: O Cristão contemporâneo e 
lectivo, nas instalações da Igreja que se reúne em Leça da a a relevância da Mensagem Bíblica, por Jorge Mourato.
Palmeira. Procure informações: Joaquim Rogério: 21.3578036 ou 
As disciplinas: Seitas e Oração são leccionadas pelos Irmãos  93.3578035
Eliseu Alves e Duarte Casmarrinha

Decorrerão se Deus permitir na Povoa de Atalaia as seguintes 
semanas de acampamentos:
3-10 Agosto para CriançasO VI Congresso Nacional dos Profissionais de Saúde 
11-18 Agosto para FamíliasCristãos vai realizar-se de 31 de Maio a 2 de Junho em Águas 
18-25 Agosto para Jovensde Medeiros - S. Pedro de Muel.
Mais informações através do Tel. 21.9554251 O Encontro terá como tema “ A vida espiritual do Profissional 
(Ir. António Duarte).de saúde”. O principal orador é o Dr. Peter Saunders, actual 

Acampamentos Bíblicos CERP - Palhal / 2002

Período Data Directores Oradores
Crianças 7 a 10 anos 07 a 13 Julho Paulo Levi e Graça Lopes Paulo Levi e Graça Lopes
Crianças 10 a 12 anos 14 a 20 Julho Joaquim e Cila Matos Samuel e Irene Ferreira e Benvinda
Adolescentes 12 a 14 anos 21 a 27 Julho Joel e Teresa Silva Helena Pais e José Martins
Jovens 14 a 17 anos 27 Julho a 3 Agosto Pedro Sousa e Eunice Víctor e Isabel Tavares
Jovens mais de 16 anos 04 a 10 Agosto Daniel e Olga Pereira Tomané e Daniel Pereira
Familiares 11 a 17 Agosto João Varandas e Jayro Gonçalves
Jovens mais de 18 anos 18 a 24 Agosto Rui e Júlia Oliveira Samuel Paulo Santos
Jovens mais de 16 anos 25 a 31 Agosto Samuel e Cinda Pereira Berto e Marta Batata.

O custo de cada período (Entrada no Domingo entre as 16 e 17 horas e saída no Sábado depois da “festa “- 23 horas”) é 
de € 45,00. As inscrições já estão em circulação. Mais informações através do telefone 234.851738

notícias



ESTUDO BÍBLICO

15
Informações

Refrigério
Março-Abril 2002

Encontro Nacional de Jovens

VII Congresso Nacional de Jovens

Encontro Evangelístico em 1.º de Maio

Conferência Missionária CIIP-Norte

Convenção Beira-Vouga

Baptismos

Conferência Regional Norte

Excursões

55.º Encontro Nacional de Anciãos e Obreiros

os oradores que desenvolveram o tema: “A Autoridade do 
Obreiro”. Liane Serfas e o Grupo Quinteto expuseram os Em 25 de Abril  Feriado, desde as 10 ás 17 horas, no 
ministérios em que estão envolvidos e como é habitual Auditório Stella Maris em Peniche, promovido pelo DJ-
vários irmãos comunicaram á Assembleia reunida noticias CIIP.
sobre a Obra de Deus em alguns lugares e outros assuntos Participação da Juventude Evangélica do Norte, Juventude 
relacionados com actividades.Evangélica Beira Vouga, Juventude Evangélica da 

Bairrada, Juventude Evangélica do Oeste, “Vivos para 
Cristo” e “Jovem Mais”.
Comparece com vontade de estreitar os laços de amizade A  d e c o r r e r  
e de comunhão cristã. desde as  20 

horas de 31 de 
O u t u b r o   
Quinta feira  a  Em 1 de Maio  Feriado, no salão da Igreja em Vila Nova de 
3 de Novembro Poiares, desde as 10 às 17 horas. Promovido pela 
d e  2 0 0 2   Coorporação Centro.
Domingo, 17 
horas.
Promovido pelo Em 11 de Maio  Sábado, no salão da Igreja em Sangalhos, 
Departamento desde as 10 ás 17 horas. Promovido pela Comissão Norte do 
de Jovens da DM-CIIP.
CIIP, realiza-se 
nas instalações 
d o  H o t e l  Em 8/9/10 de Junho -  No salão da Igreja em Sangalhos, 

“Quinta da Lagoa” sob o tema “MISSÃO POSSIVEL”.desde as 10 ás 17 horas. Agende.
Este congresso especifico para Jovens crentes (14-30 anos) 
está aberto somente aos primeiros 200 inscritos. 
Constituído por um período de formação teórica e prática Em 16 de Junho - No Rio Cértima em  Perrães.
quanto ao mandamento de Jesus “Ide”, terá também outras Em 15 de Agosto - No Rio Mondego-Coimbra
rubricas que a seu tempo serão anunciadas.Em 15 de Setembro - No Rio Cértima em  Perrães.
O custo individual será de € 80,00  e as inscrições já estão 
em circulação.

A realizar, querendo Deus em 5 de Outubro  feriado, nas 
instalações da ACM  Porto, entre as 10 e as 17 horas é 

De 9 a 16 de Junho realiza-se uma grande excursão de promovido pela CIIP  Norte.
solidariedade com os povos de Israel com um programa 
exclusivo, onde se insere a presença do sr. Embaixador de 
Israel em Portugal, vários jornalistas e a TV portuguesa e  a 

Em 22 de Junho  Sábado, no salão da Igreja em Vila Nova de recepção pelo Presidente de Israel aos aderentes. 
Poiares, desde as 10 ás 17 horas. Programa da Preço de € 900,00.
responsabilidade dos Irmãos da C.I.I.P.  Norte. Também de 6 a 14 de Setembro realiza-se o Cruzeiro “Nos 
Solicita-se aos Irmãos de cada área informação do numero passos do Apostolo Paulo”. A Compartilha da história do 
de presenças para o tel.239.441660 ( Ir. Samuel Oliveira) até Novo Testamento nos  locais onde as primeiras igrejas 
18 Junho. floresceram.
O ultimo encontro que decorreu em Sangalhos no dia 16 de  Preços Variados.
Fevereiro de 2002 foi da responsabilidade dos Irmãos da Viagens Shalom Apartado 4344  4006-001-Porto
área Centro. O Ir. Tomané e o Ir. Samuel Oliveira foram os Normando Fontoura.Tel.933458310 

E-mail: viagens.shalom@clix.pt apresentadores e os Ir. Samuel Ferreira e Marino Marques 
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Mensagem das Mãos Feridas
"Vê as Minhas Mãos" - João 20:27

A semana chamada “santa” pode ser um bom pretexto para reflexões correctas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o 
significado da Sua morte no Calvário, a Sua gloriosa ressurreição e o que tudo isso tem a ver connosco. 
Do empolgante cenário dos factos sucessivos, destaco o singelo encontro de Cristo, já ressuscitado, com Tomé. Tomado de 
dúvidas cruéis, ele não podia crer na notícia que lhe davam os companheiros acerca da ressurreição do Senhor. 
O Senhor nunca nos quer em dúvidas. A fé é essencial para a nossa boa relação com Deus e para que possamos viver no 
Seu agrado (Hb.11:6). Por isso o Senhor chegou até Tomé para interferir nessa situação desastrosa de incredulidade e de 
abatimento. 
De que mensagem Ele Se valeu? 
Da “mensagem das mãos feridas!”. 
Não há mensagem mais convincente e transformadora para nos fazer totalmente rendidos ao Senhor. Não era a mensagem 
de argumentos verbais alinhados com eficiência racional, mas simplesmente a de força incomum e penetrante, a das “mãos 
feridas”! 
Expondo-lhes as Suas mãos santas, gravemente feridas e marcadas pelos cravos que O pregaram sobre o madeiro, disse-
lhe: “VÊ AS MINHAS MÃOS!”. Ali estavam as marcas da nossa Redenção eterna. 
A “mensagem das mãos feridas” tocou-lhe profundamente a alma, e Tomé se quebrantou e saiu da desastrosa 
incredulidade em que se encontrava para assumir a postura necessária, sábia e humilde, de total submissão ao Senhor, que 
só é possível se alcançar pela Fé. Por isso o Senhor lhe disse “Bem-aventurado os que não viram e creram!”. Mas afinal, do 
que lhe falou a “mensagem das mãos feridas? 

  Foram os nossos pecados que cravaram no madeiro aquelas mãos santas, pois, 
como diz Isaías (53:4-5), “Ele foi traspassado pelas nossas transgressões”. 

” - Como afirmou o mesmo Isaías (59:1), “a mão do Senhor não está encolhida para que não 
possa salvar”. Estendeu as mãos no Calvário onde as pregaram com cravos torturantes, para provar o Seu amor por nós 
(Rm.5:8). 

.  Quando as Suas santas mãos foram cravadas no madeiro, a Justiça de Deus foi 
plenamente satisfeita (2Co.5:21), a justificação foi efectivada (Rm.5:1 e 8:33-34). Por isso a justificação se tornou 
eternamente eficaz. 

  Pôde Tomé entender o que Senhor já dissera: “Eu lhes dou a vida eterna; jamais 
perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos (Jo.10:28).
Que, na oportunidade da “semana santa”, a mensagem das “mãos feridas” nos fale como a Tomé e que, cheios de fé, 
nos rendamos submissamente ao Senhor.

1.“Falou-lhe dos nossos pecados”.

2.“Falou-lhe do amor de Deus

3.“Falou-lhe da eficácia da Redenção”

4.“Falou-lhe da segurança eterna”
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