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"Desde o nascimento do sol até ao seu ocaso, 
seja louvado o Nome do Senhor"   SALMO 113:3
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Ficha Técnica

ntre muitos outros conselhos que destino. O Espirito da Verdade. A 
Paulo dá a seu Filho na fé Segunda Vinda de Cristo. O Rei Davi. O ETimóteo, ao escrever-lhe a sua Profeta Elias. O Profeta Eliseu. Do 

primeira carta, temos este: ...”Persiste Egipto a Canaã. O Tabernáculo. A Chave 
em ler...”-I Tim.4.13. do livro de Génesis. A Glória Excelsa. 
Se tu prezado irmão ou irmã, tens um Parábolas Escolhidas...Etc.
forte desejo de ser um vaso de benção Centenas destes cursos estão a ser 
usado pelo Senhor a favor dos outros, lê enviados a leitores  que nos pedem e 
e continua a ler a palavra do Senhor. muitos são aqueles que nos escrevem 
Deixa-me perguntar: Há quantos anos agradecidos e informando-nos das 
aceitaste pela fé e em teu coração Jesus bênçãos recebidas. Estes cursos bíblicos  
Cristo como teu Salvador e Senhor? Já foram escritos por fieis servos do Senhor 
alguma vez leste toda a Sua Palavra? e alguns ainda trabalham entre nós.
Para sermos obreiros aprovados por Mas se desejar investir em livros bem 
Deus para podermos ensinar e exortar, encadernados e muito proveitosos temos 
para podermos batalhar pela fé uma vez uma colecção de 16 volumes  cujo titulo 
dada aos santos, para podermos tapar a é: Conheça a Sua Bíblia. Comentário de 
boca aqueles que ensinam  por torpe Ritchie do Novo Testamento versículo 
ganância  o que não convém, precisamos por versículo traduzido do original 
de discernir o que é verdadeiro do falso, grego. Cada volume tem 300 a 500 
precisamos de conhecer a verdadeira sã paginas. Temos também na língua 
doutrina. espanhola o comentário de todo o Velho 
Além de por nós mesmos  estudar a Tes ta me nt o es cr it o po r Will ia m 
Palavra  de Deus, podemos usar outros MacDonald. Temos ainda o Comentário 
mé to do s  qu e no s aj ud ar ão  na  Bíblico de Matthew Henry- 13 tomos em 
compreensão da Bíblia. Existem as um Só volume e com 2000 páginas 
chamadas “Notas Diárias” que todos os Temos o Dicionário Expositivo Vine 
dias apresentam uma leitura bíblica com com mais de 5700 palavras biblicas do 
um comentário feito por consagrados original grego e hebraico.Pode ser usado 
irmãos. Possuímos também cadernos de co mo  di ci on ár io , co me nt ár io  e 
“Cursos Bíblicos” que oferecemos concordância.
gratuitamente e que abordam diversos Se estiver interessado em saber mais não 
temas, tais como: Quem é Jesus Cristo. hesite em contactar-nos ou a Livraria 
O Rei e o Seu Reino. A Bíblia - Palavra Esperança através do Ir. Carlos Alves  
da Verdade. O ser humano e o seu Tel.22.7115086).

persiste
em ler

Per iód ico  b imest ra l  v isando a  
informação e edificação do Povo de 
Deus.
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L
IBERDADE 
ou
IBERTINAGEM

?
"Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres " - Jo 8:36

ei que o tema é considerado escrúpulos, na busca do exercício da 
polémico, mas é oportuno.  O sua própria liberdade e do seu próprio Smês de Abril, no Brasil, tem espaço.   Lamentavelmente essa é, 

muito a ver, historicamente, com esse também, a melancólica constatação no 
tema.  Foi por essa época, em tempos ambiente chamado  cristão.
idos, que, em busca da liberdade, o 
sangue de heróis banhou a terra de Mas o que é "liberdade"?   Na verdade, 
nossa Pátria. A liberdade chegou mais muitos, em nome da "liberdade", 
tarde, mas as bases foram lançadas, praticam "libertinagem". O conceito 
com o martírio de alguns, nessa época humano de "liberdade" é a faculdade de 
de nosso calendário. O lema "liberdade uma pessoa fazer ou deixar de fazer, por elimina o facto inexorável da 
ainda que tardia", vem de então e ficou seu livre arbítrio, qualquer coisa; pecaminosidade humana, que sempre 
indelevelmente registado na nossa faculdade de cada um decidir pelo que representa terrível "escravatura". Por 
história de independência, tremulando entende ou pelo que lhe convém mais livre que o homem se julgue, no 
na bandeira do Estado de Minas Gerais, (Dic.Aulete).  Esse conceito humano seu comportamento humano, nunca se 
berço do movimento chamado de lev a o h ome m ao  exe rcí cio  da livrará, só por isso, da condição de 
"inconfidência". "libertinagem" que é devassidão, escravo do pecado. 

i m p u d í c i a ,  l i c e n c i o s i d a d e ,  
"Liberdade" é um dos anseios mais desregramento de costumes.  3. - A religiosidade formal (filhos de 
acentuados do ser humano.  Desde os Abraão) não significa exercício de 
primórdios de sua existência isso tem Do ponto de vista de Deus as coisas não verdadeira liberdade. 
sido evidenciado. Já na infância o ser são assim.  Jesus Cristo abordou o A petulância e o orgulho de muitos 
humano conduz a sua atitude para agir assunto, conceituando a "liberdade" de “re l igiosos” confronta  com a 
com liberdade.  Ninguém quer ser modo a tornar o seu exercício uma experiência correta de liberdade, na 
controlado, tutelado, monitorado.  benç ão e n ão um  proc esso  de medida em que a sua atitude é 
Ninguém quer ter dono e submeter a degradação. Em Jo 8:32-36 onde expos meramente formal, egoísta, superficial 
outros o seu modo de agir. Esse sentido o assunto, contestando o conceito e hipócrita e não de autêntica 
de "independência" é da natureza religioso de "liberdade" dos judeus, “espiritualidade”.
humana e se revela nas diversas áreas temos alguns aspectos que devem ser 
de actuação do homem, seja como levados em conta: 4. - Só uma submissão total ao Senhor, 
individuo, como no contexto nacional, como filhos de Deus, traz-nos 
social, familiar, político, e até religioso.  1. - A liberdade é experiência que experiência de liberdade.  
As aspirações de liberdade são notórias resulta da conhecimento da VERDADE É importante que vivamos sob o 
e constantes e tem sido a razão dos (a Palavra do Senhor) e não da constante Senhorio de Cristo, no 
grandes e sangrentos conflitos faculdade de fazer o que se quer ou de sentido da experiência de Paulo, 
humanos, escrevendo as páginas mais decidir  pelo que se entenda. Isso quando afirma: “não vivo mais eu mas 
negras da história.  implica, necessariamente, em se por em Cristo vive em mim”  (Gl 2:20).

prática os ditames da Palavra de Deus,  
Mas é bom ressaltar que, nem sempre, a que é a VERDADE e que deve ser Devemos cuidar, seriamente, para que, 
busca sacr if ic ia l da  “l iberdade” obedecida em todas as áreas do nosso em nome de uma falsa "liberdade", não 
significa um “bom combate”.  Muitas comportamento, como padrão único e ajamos como libertinos!
vezes vai na direção maldosa e danosa ex cl usiv o da vid a cr is tã .   O 
ao ser humano.  E até mesmo o conhecimento da Verdade só se alcança Completamos esta reflexão com o 
tradicional princípio filosófico que quando a praticamos e não, apenas, precioso ensino de Pedro: 
afirma que “a liberdade de um sempre quando dela temos ciência. "Vivam como pessoas livres, mas não 
deve se limitar à liberdade do outro”  usem a liberdade, como desculpa para 
não tem sido respeitado, e o que se vê é 2. - A faculdade de fazer o que se quer fazer o mal; vivam como servos de 
um atropelando o outro,  sem ou de decidir como se entenda não Deus" (I Pd 2:16) (NVI).
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 notável ver como Paulo sempre estava (25:23).  Era a pessoa mais alegre na reunião  Nesse passo reafirma sua disposição de 
preocupado em testemunhar de Cristo e embora fosse preso.  Não queria trocar de continuar (e só por essa razão, entendida, Édo poder transformador do evangelho posição pela de ninguém ali p resente.  Deus o preservava vivo) “testemunhado tanto 

em sua vida , fossem quais fossem as Reconhecia ser embaixador do Rei dos Reis. em pequeno como em grande”.
circunstancias. No trecho sob estudo verifica- Se Paulo tivesse sido movido por interesse  Fala ainda do seu propósito de nada 
se mais uma vez Paulo ao defender-se próprio, teria empregado a bajulação para acrescentar ao que devia dizer senão o que o 
relatando a história da sua conversão. juntar o povo de Herodes.  As suas palavras, Senhor determinara (vs. 22 e 23):
     Para ganhar almas, a nossa experiência de porém, são sinceras e solenes com o desejo de a) O que as Escrituras afirmavam (leis e 
encontro com o Senhor Jesus Cristo deve ser a pleitear a causa de seu Mestre antes da sua projectos);
arma predilecta.   A alocução de Paulo perante própria. Agripa era “versado em todos os b) A paixão e a morte do Senhor;
Agripa é muito mais do que uma afirmação da costumes e questões... entre os judeus” (v.3)e c) O facto glorioso da sua ressurreição;
sua inocência, ou um retrospecto de sua visto como o orador fora acusado pelos judeus d) A proclamação da luz ao povo e  gentios (Is. 
própria experiência religiosa; é uma em matéria exclusivamente judaica e 42:6; 49:6).
dec lar açã o mag níf ica  da ess ênc ia do religiosa, dava-se por “ feliz” em apresentar  Com esses argumentos extraídos do velho 
cristianismo. seu caso a um Juiz assim competente. testamento, Paulo procurou influir no ânimo 
     Devem-se sublinhar de modo especial no Ao mesmo tempo, entretanto, queria dizer de Agripa, demonstrando a verdade do 
seu históri co discurso três proposições que, em face de ser a questão de ordem judaica Evangelho que pregava.
fundamentais do testemunho evangelístico: e religiosa, nenhum crime havia nele, de que 
a) A fé no Cristo ressurrecto e divino é o as leis romanas pudessem conhecer. 6 - Nesta altura foi interrompido pela voz de 
próprio cerne do cristianismo; Festo, que o inquinou de louco(v.24).   
b)A ressurreição foi confirmada por II - vs.  19-29 Permitiram que Paulo fizesse sua própria 
testemunhos humanos competentes e pelas 4- No seu extraordinário discurso de Paulo, defesa (v.1) mas, infelizmente, não toda a sua 
escrituras inspiradas; depois de falar sobre o princípio de sua vida defesa.
c) A mensagem de salvação mediante Cristo (vs. 4-8), de sua perseguição contra os cristãos Foi interrompido antes de findar a mensagem 
destina-se a toda a raça humana. (vs. 9-11), fala de sua conversão (12-19). de suma importância. Os apóstolos que eram 

  Fechando uma parte de seu discurso faz uma pecadores foram desprezados como indoutos.   
 I - vs. 1-3 declaração que espelha a convicção da sua Paulo, reconhecido como intelectual, foi 
1  - Esta é a quinta defesa de Paulo, como instrumentabilidade nas mãos do Senhor : desprezado porque estudara demais!
prisioneiro, é  obrigado a fazer . “não fui desobediente à visão celestial" Não  fal ta a os i nim igo s de  Cri sto  a 

a) Per ant e o pov o amo tin ado  em (vs.19). Que glorioso testemunho!  Talvez a oportunidade de censurar a instrução ou falta 
Jerusalém (cap.22); nossa falta de submissão à ordem do Senhor, a de instrução do povo de Deus.     Veio João 
b) perante o sinédrio (cap.23); nossa desobediência à visão celestial estejam Baptista, não comendo, e diziam que tinha 
c) perante Felix (cap.249; impedindo que se cumpra em nossa vida os demónio.     Veio Jesus Cristo comendo, e 
d) perante Festo (cap.25); desígnios soberanos do Senhor ! diziam que era glutão.      Mas a sabedoria é 
e) perante Agripa (cap.25).   No vs.20 vemos: justificada por todos os seus filhos (Luc.7:33-

2 - “A seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo a) A ampla extensão do seu ministério 35 cf. I Cor. 1:18-30; 2:2-16).       Paulo era 
disse”... (v.1).      Grande era o contraste entre evangelístico (comparar com a ordem do exemplo de quem entrega não apenas o 
os dois, Agripa e Paulo : um preso ao pecado e Senhor em Atos 1:8); coração, toda a alma, as forças, mas também 
à impureza, o outro livre do vício e da b) O conteúdo da mensagem que ministrava: todo o entendimento ao serviço de Deus (Luc. 
iniquidade; um era rei subjugado, o outro, arrependimento, conversão e testemunho 10:27).
prisioneiro entronizado. prático condigno (Mat. 3:8, Luc. 3:8).  O fruto de Pedro, o pescador revestido do 
       “Então Paulo estende a mão” ... (v.1). 5 - No v. 21 reporta-se ao dia de sua prisão no Espírito Santo, era grande; o fruto de Paulo o 
      Perante o augusto auditório, iniciou seu templo e a tentativa de eliminação da sua vida erudito revestido do Espírito Santo, era muito 
discurso perfeitamente calmo, falando sem exactamente por causa da sua fidelidade no maior.
embaraço e com palavras sinceras (compare testemunho evange lí st ico.  Ainda não 
cap.13:16; 21:40). chegamos a circunstancias tão dramáticas  7 - O final da cena é dramática revelando um 
3 -  “Tenho-me por feliz”... (v.2).    Suas perigosas, mas talvez já esmorecemos em Agripa profundamente impressionado (vs. 
primeiras frases são de cortesia. Paulo nosso ânimo! 28-29).
cumprimenta o rei Agripa, empregando  Refere-se, ainda, no vs.22, à fidelidade do  “Disse Agripa: “por pouco...” (v.28).     Não 
termos  que não  excedem o limi te da Senhor: “alcançando socorro do Senhor sabemos se o rei estava a ponto de arrepender-
conveniência e da verdade. Paulo julgava-se permaneço até o dia de hoje...” se ou se falou ironicamente.     De qualquer 
fel iz.  Não  se com por tou  des gos tos o,  Não esqueceu de testemunhar da graça do maneira é evidente que Paulo falava sem 
desprezando abertamente o fingimento de Senhor sustentando-o e preservando-o . Cada rodeios e com poder, e  que Agripa ficou 
grandeza da parte de Agripa e de Berenice benção nos convém lembrar... convencido do pecado.
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus Actuante 11.ª Parte

Actos 26:1-3; 19-29

Prontidão em dar
testemunho
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O poder de satanás
no sexo

atanás usa todos os processos do dos pais, sem o respeito dos pais, 
"inferno"para incen tiva r o  crescendo revoltados e cheios de Ssexo.E é por isso que vemos o complexos, perdidos quase sempre 

sensualismo no traje das mulheres, para uma vida útil e boa. E tudo isso 
muitas vezes indecorosos e que porquê?
ex ci ta m os  ho me ns ; ve mo s o Por causa da caverna da impureza!
sensualismo nas revistas, jornais e A Bíblia condena em todas as sua 
cartazes; o sensualismo no falar;  páginas, o pecado da impureza. O 
sensualismo no pensar, sensualismo em Senhor Jesus (Mateus 12:39) verberou: 
tudo! “Uma geração má e adultera e 
O que Satanás, porém, esconde, são os pecadora...”pede um sinal” e repetiu 
resultados desse caminho de rebelião, isso em Mat.16:4. Em Marcos 8.38 o 

Vejamos : (I Cor. 6:9,10) “Acaso não de libidinosidade, de adultério, que é divino Mestre exprobrou: “Porque  se 
sabeis que os injustos, não herdarão o terminantemente condenado por Deus alguém nesta geração adúltera e 
reino de Deus? Não vos enganeis; nem em toda a sua palavra! pecadora...”; o verbo “adulterar” se 
fornicários, nem idólatras , nem Satanás engana com sua peçonha acha muitas vezes nos Evangelhos 
adúlteros, nem efeminados, nem infernal, e por isso se multiplica o (Mat.54:27, 28:19:18e Marcos 10:19); 
sodomitas ,  nem ladrões,  nem número de suas vítimas cada dia. Os de igual modo o verbo “adulterar” se 
avarentos,  nem bêbedos,  nem jo rn ai s no ti fi ca m su ic íd io s,  os  acha muitas vezes (Mat.5:32;12:30 e 
maldizentes, nem ladrões herdarão o assass ina tos  consequentes  da  Marcos 8:38)e também em João 8:3,4).
reino de Deus”.impureza! Jesus condenou o “ adultério “ mão só 
Em Apocalipse 21:8 Deus declara: Os manicómios estão repletos dessas no acto consumado, mas no “olhar” 
”Mas quanto aos medrosos, e aos vitimas, milhares estão com o seu cobiçoso; nessas condições, o adultério 
incrédulos, e aos abomináveis, e aos sistema nervoso abaladíssimo como já se consumou no coração.
homicidas, e aos fornicários, e aos fruto do pecado sexual; o meretrício se O que a sociedade corrupta tolera em 
feiticeiros, e aos idólatras... sua parte torna cada dia mais infernal com o imundícies, meretrício (Alegando até 
será no lago que arde com fogo e contigente que recebe de uma necessidades), amancebais (com 
enxofre, que é a segunda morte” sociedade adúltera e perversa; casais desculpas e razões), divórcios, que 
(Apoc.21:28).separados, divorciados, vidas infelizes muitas vezes não passam de meretrícia 

Qual é  a sua escolha ?e infelicitando a outros, filhos atirados lega l izado,  a  Bíb l ia  condena  
em orfanatos, internatos, sem o carinho veementemente.

o
 f

 e
 r

 t
 a

Com o envio deste talão (ou  fotocópia), receberá 
gratuitamente o que assinalar com X:

o Um Evangelho de S. João (da Bíblia);

E-mail:  _______________@_____________

o Um Curso Bíblico por Correspondência;
o Uma Visita Nossa (território continental português).
Poderá também fazer este pedido via e-mail para: 
refrigerio@irmaos.net
Remeta para Refrigério,
Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares.

Nome:______________________________________

Morada:____________________________________

C.Postal:_______- ____________________________

Idade:_______     Telefone: _____________________

Nas próximas férias, não se 
esqueça de incluir na sua bagagem 
duas coisas muito importantes:
- Uma luz para o guiar na sua 
jornada diária - a Palavra de Deus;
- O "telemóvel" da oração, que o 
permite estar permanentemente em 
contacto com o Senhor Deus.
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"Meu Senhor me guia sempre, 
Perto dEle quero estar, 
Confiando em meu Amado 
Que me ensina a caminhar. 
Paz perfeita, gozo infindo 
É fruir a protecção
De Quem sempre por mim vela 
Com bondoso coração".

uma qualquer lista de autores 
dos  grandes  h inos  da  NAmérica, o nome de Fanny 

Crosby aparece sempre em primeiro 
lugar. 
Assim como Charles Wesley, 
escreveu ela milhares de poesias para 
os hinos, dos quais muitos passaram 
para o esquecimento, enquanto outros 
permanecem indelevelmente através 

Anos mais tarde, quando escreveu o comoventes que descrevem a sua dos anos. É o caso de “Meu Senhor me 
seu primeiro hino, ela convenceu-se aflição. Um deles é o hino em foco”: guia sempre”, que ora focalizamos. 
de que havia descoberto a sua real “Meu Senhor me guia sempre” sugere Este hino foi escrito por volta do ano 
missão nesta vida e disse com as suas o quanto vale, para uma pessoa cega, 1860, e foi inspirado pela resposta a 
próprias palavras: “Sou a mais feliz uma forte mão para guiá-la. uma oração. Apesar de ser tão antigo, 
criatura em toda a terra”. Ela orava Fanny Jane Crosby, autora de “Meu ele continua sendo um dos mais 
para que seus hinos evangélicos Senhor me guia sempre”, nasceu na conhecidos e mais amados entre os 
pudessem alcançar “um milhão de América do Norte, em 24 de março de hinos escritos por Fanny. 
a lmas para Cris to”.  Ela  era  1820. Estudou na Escola para cegos Alguns dos seus favoritos, cantados 
fisicamente cega, mas possuía uma em Nova Iorque, onde depois passou a em louvor a Deus por muitos cristãos, 
visão muito melhor  a gloriosa visão lecionar,  atra indo personal idades são: “Salvo nos fortes braços”, “Sê tu 
de Cristo e do Seu amor remidor, que importantes, inclusive presidentes dos meu guia”, “Junto a Ti”, “Com Tua 
muitos cristãos que têm vista física Estados Unidos, pela excelência do mão segura bem a minha”, e muitos 
não possuem. Era esta visão que seu Dom poético. Em 1858 casou-se outros não citados por falta de espaço. 
despertava nela uma profunda paixão com Alexander Van Alstyne, um A cegueira desde a infância deve 
pela salvação das almas sem Cristo. músico, também cego e professor na deixar qualquer pessoa arrasada, no 
Embora nunca tendo permitido que mesma escola. Quando faleceu, em 12 caso de Fanny Crosby, ela não trouxe 
sua cegueira a oprimisse, alguns dos de fevereiro de 1915, havia escrito derrota, mas parece que trouxe maior 
seus poemas apresentam palavras cerca de oito mil hinos. suavidade e inspiração para as lindas 

peças poéticas por ela escritas. 
Mesmo quando novinha ela mostrava-
se alegre e corajosa diante do grave 
problema que enfrentava, e sua firme 
determinação de não se deixar abater 
ficou demonstrada já nos primeiros 
versos que escreveu quando tinha 
apenas oito anos de idade: 
“Oh, quão feliz eu sou!
 Embora não possa ver,
 Tenho resolvido que, neste mundo,
 Sempre contente serei. 
Quantas bênçãos eu desfruto
Que outros não podem;
Chorar e lamentar porque sou cega,
É coisa que não posso, nem quero”. 

6
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Meu Senhor me guia sempre

histórico dos hinos

HC348

"Esperei com paciência no Senhor 
e Ele se inclinou para mim, e ouviu 
o meu clamar.
Tirou-me dum lago horrível, dum 
charco de lodo, pôs os meus pés 
sobre uma rocha, firmou os meus 
passos;
E pôs um novo cântico na minha 
boca, um hino ao nosso Deus; 
muitos O verão, e temerão, e 
confiarão no Senhor.

Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os 
soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas, são, Senhor meu Deus, as 
maravilhas que tens operado para connosco, e os teus pensamentos não se podem 
contar diante de Ti"    (Bíblia, Salmo 40:1-5).
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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 e Olívia Fletcher.

Comissão Centro:Carlos Antunes, Daniel Carvalho, Paulo Carvalho, Jorge Carvalho e Luis Lobo Carvalho 

Dia de Pentecostes

Carta do Departamento Missionário, enviada às 
Igrejas  associadas na Comunhão de Igrejas.

Mem Martins, 8 de Maio de 2002
Prezados Irmãos:
Jesus, nosso Senhor e Mestre, chamou a atenção dos seus 
Discípulos para o propósito Missionário do Espírito Santo. 
“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior 
fluirão rios de água viva. Isto disse com respeito ao Espírito 
que haviam de receber os que n`Ele cressem” S. João 7:38-

a39 .

Acerca de “sinais e maravilhas” e do “Baptismo do Espírito Santo”, existem opiniões 
diferentes. Não podemos porém deixar de afirmar que é impossível Evangelizar sem o 
Espírito Santo. Por isso em boa hora foi decidido fazer, do Dia de Pentecostes, o Dia de 
Missões para as Igrejas da nossa Comunhão de Igrejas.
A ONU declarou este ano como “Ano Internacional de Protecção às Montanhas”.
Em sentido figurado as montanhas simbolizam: Eternidade (Deut 33:15 e Hab 3:6),
Estabilidade (Isaías 54:10), mas também as Dificuldades da Vida (Jeremias13:16), 
Obstáculos inultrapassáveis (Zac 4: 7 e S. Mat 21:21)
Jesus deixou-nos jóias preciosas como “O sermão do Monte”. Disse aos discípulos, no 
Monte em que se transfigurou, que era necessário descer, e assim encontraram o povo 
que os esperava ( S. Marcos 9: 5, 9, 14). Quando o Senhor se encontrou no Monte com 
os seus, antes de subir para o Pai, deixou-nos a Grande Comissão (S. Mateus 28 : 15-
20).
Continuemos a Obra para a qual fomos chamados nesta terra montanhosa e vamos até 
às gentes que aguardam a manifestação dos filhos de Deus através da Sua Palavra e 
Obras que Ele preparou (Tito 3:8).
Continuamos a desafiar os irmãos das nossas Igrejas Locais a pensar nos Obreiros: 
Evangelistas, Missionários, Mestres nas Escrituras, que exercem ministério pastoral 
em disponibilidade permanente, assim como outros ministérios.
Queridos Irmãos, solicitamos que, no Culto do dia 19 de Maio, este desafio seja 
divulgado. Caso concordem, que seja levantada uma Oferta Sacrificial, e que o vosso 
compromisso no Senhor para este ministério seja renovado numa base regular. 
Aguardando a vossa resposta, que deverá ser encaminhada para o nosso endereço ou ser 
entregue a qualquer dos membros do DM., despedimo-nos com os melhores votos e 
orações.

Membros do Departamento Missionário: António Calaim, José Água, Carlos Antunes, 
Silvério Almeida, Joaquim Santos, Joaquim Santiago, Rui Oliveira, Joaquim Alves, 
Daniel Carvalho, Paulo Carvalho, Jorge Carvalho, Luís Lobo Carvalho, Nuno 
Fonseca, António Fonseca, Anabela Canelas, Walter Carvalho, Vina Santos, Olívia 
Fletcher, Romana Dias.

19 Maio de 2002

Ermesinde :
Projecto e Igreja

mados Companheiros de Oração e 
de ministério. Os meses passam e Aa convicção de que quando Deus 

edifica a casa, nós podemos cooperar com 
Ele e confiar de que Ele tem cuidado de 
nós. Porém às vezes a ansiedade "bate à 
p o r t a " ,  e  n ó s  n o s  s e n t i m o s  
verdadeiramente humanos. 
Antes de mais, queremos expressar a 
gratidão pelo companheirismo e 
cooperação na Obra aqui em Ermesinde, e 
pelas suas orações por nós. 
Temos visitado muitas Igrejas , amigos e 
irmãos, e Deus tem aberto portas em 
muitos lugares . Actualmente dos 23.000 
contos em divida para o terreno , 
permanecem em divida 7.500 contos, (só 
ou ainda, dependo da visão), sendo que 
este valor terá de ser pago ate fins de Junho 
de 2002 !! 
A Igreja , ou seja, as pessoas da Igreja vão 
seguindo em frente na sua caminhada com 
o Senhor . Temos umas 8 pessoas que 
poderão vir a ser baptizadas num futuro 
próximo- Dª Amélia e sua filha Carla, 
Pedro e sua esposa Fernanda, Conceição, 
Dª Odília, e as irmãs Dina e Miriam. Orem 
para que Deus lhes dê crescimento e 
firmeza no caminhar com Deus . 
O programa dos Royal Rangers com 
crianças e adolescentes tem crescido e 
envolvido muitos na nossa Igreja. Há cerca 
de 22 crianças e adolescentes envolvidos 
(8 dos quais descrentes), Orem pela 
conversão destas crianças e pelo 
desenvolvimento de líderes neste 
ministério. Novas crianças se tem 
aproximado e desejado participar no 
programa, porém as nossas condições são 
muito limitadas. 
O apoio social á comunidade tem sido 
também desafiador- já temos de apoiar 
mais de 13 famílias necessitadas, e com a 
saída durante um ano dos nossos colegas 
para os EUA, necessitamos que outros  -->
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se responsabilizem por este ministério. Uma equipe de irmãos do Brasil estará 
Dia 18 e 19 de Maio teremos uma equipa de vindo em julho do dia 08 ao 23 para 
25 pessoas do IBP a evangelizar com a trabalhar em evangelização, crianças, 
nossa Igreja a nossa cidade. Orem por futebol, reconstrução , musica e dentistas. 
resultados duradouros, e que Deus salve e Já temos mais de 12 pessoas confirmadas 
abra 2 famílias para serem salvas e para vir. 
continuarmos com Estudos Bíblicos. Orem por estas pessoas que estarão vindo 
Se quiser informações mais detalhadas do aqui, por que o Senhor use as suas vidas 
trabalho em Ermesinde, visite-nos na nossa poderosamente para a conversão de muitos 
web: www.ceocaminho.no.sapo.pt; lá bosnios e também que , eles ao voltar para o 
encontrará informações sobre a nossa Brasil voltem com o coração inflamado 

“Livro de Vida”. Tal oferta foi possível, Igreja, povo e projecto . para com a obra missionária e contagiem 
porque também se tratava dum evento da Um  a br aç o am ig o , e es pe ra mo s outros a servirem ao Senhor em suas 
“Educação Moral e Religiosa Evangélica”. brevemente poder mantê-lo informado do respectivas igrejas e no mundo. 
Muito interesse em descobrir qual é o que está a acontecer - A Igreja , as finanças Recomecei  hà duas semanas  a visitar os 
verdadeiro significado da Páscoa.para a Compra do terreno, e construção; O vilarejos depois de muita apreensão por 
Na semana depois da Páscoa organizamos projecto de construção , e todos os outros parte dos outros missionários, tem sido uma 
um acampamento na Serra de Sintra.pormenores envolvidos. alegria poder entrar nos vilarejos e ter 
Era um acampamento em tendas, com Que Deus o abençoe, Samuel Paulo Santos. aquele monte de crianças  gritando o nosso 
muita chuva e frio, mas com boa disposição nome e nos saudando nas ruas.  Oramos 
de todos os participantes. Comida na para que o Senhor abra grandes portas  para  
fogueira: como pão no pau por exemplo; apresentar o evangelho de maneira  
praia: pegadas dos dinossauros e a Bíblia; autentica e fascinante. 
passeio na costa: orientação no campo; Algumas semanas atràs  quando eu estava 
a j u d a  c o m u n i t á r i a ,  t é c n i c a s  d e  participando de um estudo  bíblico nos 
a c a m p a m e n t o ,  j o g o s ,  c o n v í v i o ,  lares,  alguém cortou  o cabo do freio de 
testemunhos, oração, etc., etc.. meu carro de maneira intencional, graças ao 

Senhor que pudemos chegar em casa sem 
O Acampamento Páscoa 2002 - Uma acidentes. Ainda existem algumas ameaças, 
experiência dura, mas inesquecívelmas  contamos com as vossas orações para 

prosseguir nesta obra que não e nossa mas 
do Senhor.
Estarei no mês de Maio visitando algumas 

ueridos Irmãos e irmãs em Cristo! igrejas nos EUA e também participando do 
Gostaria de pedir especialmente as encontro anual de líderes da missão pela Q
vossa orações pela nossa segurança qual estou cooperando na Bósnia.

e protecção aqui na Bosnia. Tenho muito Em Cristo Jesus nosso refúgio e escudo,
que louvar ao Senhor pelo seu constante Walter Goncalves...Zenica
cuidado e por todos aqueles que walterg@bih.net.ba | gotim@hotmail.com
constantemente oram por nós. 
Quando  estava na Croacia viajando a 130 
Kmh a barra de transmissão quebrou no 
meio da auto pista, felizmente e graças ao Necess it amos  de  ma is  tr einamento Geração 21 (Mocidade para Cristo),
Senhor pude parar no acostamento e buscar específico neste tipo de trabalho juvenil e Av. Chaby Pinheiro 3-4-D
auxilio. Deus foi tão gracioso que a barra se não é por acaso que estão marcados dois 2725-265 Mem Martins,
soltou primeiro no parte de trás e não na cursos de treinamento para este verão. O  Tel: 219 260 343
frente , senão o carro teria simplesmente nosso desafio é de encontrarmos oito E-mail:  mpcpyfc@hotmail.com
saltado para a frente e também eu parei participantes com as idades respectivas, 
justamente perto de uma cidade onde havia para cada curso e assim teremos o apoio da s t imados 
alguns membros de uma família da nossa U. E. Queríamos pedir o vosso apoio Irmãos em 
igreja que muito me ajudou a encontrar através da divulgação e da oração.ECr i s to :A  
auxilio e a continuar viagem. Tudo leva a O primeiro curso de treinamento é para os E x p o s i ç ã o  
crer que foi mais um acto de sabotagem, já é de 15 até 25 anos e a data é: 21 de Julho até 1 Páscoa 2002 na 
a segunda vez desde que voltei do Brasil. de Agosto, lugar: Norte da Itália.B i b l i o t e c a  
O Senhor deve estar fazendo algo tremendo O segundo curso de treinamento é para os Municipal, foi um 
em Zenica para que o inimigo tente nos de 17 até 25 anos e a data é: 17 até 24 de acontec imento  
eliminar. Continue a orar por nos para que o Agosto, lugar: Áustria.marcante. Durante a última semana do 
Senhor possa salvar muitas almas, milhares Com saudações fraternais.segundo período escolar, cerca de 400 
delas em Zenica e que este movimento da Família Vogel.alunos visitaram a Exposição e ouviram 
graça de Deus se espalhe pela Bosnia onde durante 45 minutos, a explicação do 
não existe nas maiorias das cidades um panorama bíblico, de Génesis até a 
testemunho do evangelho de Cristo. ressurreição de Jesus Cristo, com ênfase na 
Dia 12 de Maio nos baptizamos mais 6 Páscoa no Êxodo e no Novo Testamento. 
novos irmãos e irmãs para a gloria de nosso Foram distribuídos a todos os alunos e 
Senhor Professores um “Filme de Jesus” e um 

Walter Goncalves Ferreira
Bósnia

Famlia João e Ruth Vogel,
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Confiava  em  Deus
Jorge Müller

erta vez fui corrigido por um irmão Wagner. Mais cedo fora convidado para 
por ter usado a frase bíblica: assistir aquela reunião. Sem saber porque, C"Havia naqueles dias gigantes na aceitara o convite chegou a pedir 

terra" (Génesis 6:4) ao fazer alusão a desculpas ao Sr. Wagner pela sua presença 
certos irmãos de uma geração passada. naque le grupo . Jamais esqueceu da 
Sem contestar a interpretação d'ele de resposta que recebeu: "Venha em qualquer 
Génesis 6, não me arrependo da expressão. ocasião que quiser. Casa e coração estão 
Quem olha para o início do assim chamado abertos para você". 

Durante o tempo que passou em "Movimento dos Irmãos" no século 19 A reunião começou. Todos se assentaram e 
Teignmouth fez um estudo intensivo nas pode facilmente  verif icar que entre  cantaram um hino. Depois um se ajoelhou 
Escrituras e chegou a certas conclusões aqueles servos de Deus havia gigantes e fervorosamente pediu a bênção de Deus 
que pôs em prática em sua vida e na vida da espirituais. Quando considero aquele s o b r e  o  e n c o n t r o .  J o rg e  f i c o u  
igreja. grupo de irmãos, muitas vezes tem sido impressionado. Um capítulo da Palavra de 
A primeira decisão foi ser baptizado como comentado que três deles exemplificam as Deus foi lido e, devido a uma proibição do 
crente (Atos 8:37); doutrina esta que virtudes cardeais da fé, a esperança e o governo contra pregações em casas  
anteriormente não aceitara por estar amor (1 Cor. 13:13). Logicamente, estes particulares, um sermão foi lido também. 
influenciado pelo ensino luterano. irmãos tinham outras virtudes (e algumas Depois de cantarem outro hino o dono da 
Neste mesmo ano iniciou a Ceia do Senhor falhas também. casa terminou em oração. Uma reunião das 
todos os domingos (Atos 20:7), dando Falando de amor, logo vem a mente mais simples, mas, sem dúvida, o poder do 
l iberdade para todos os  irmãos Roberto Cleaver Chapman (1803 - 1902). Espírito de Deus estava presente, pois foi 
participarem em oração e leitura da Dizem que certa vez alguém lhe endereçou naquela noite que o jovem estudante Jorge 
Palavra de Deus (1 Cor. 14:26). uma carta da seguinte maneira: "Robert C. Müller encontrou-se com Jesus Cristo e 
No fim do ano, ele e a sua esposa Chapman,  Univer sidade  do  Amor,  começou sua nova vida, uma vida que se 
resolveram não guardar dinheiro para Inglaterra". Foi entregue a ele pelos tornou em bênção para milhares. 
necessidades não previstas, e assim correios na remota cidade de Barnstable 
passaram a depender inteiramente do onde residia! 
Senhor. Seria este o padrão para o resto da João Nelson Darby (1800 - 1882) era 
sua vida. aquele que foi grandemente responsável 

por ressuscitar a grande verdade do Depois da sua conversão, Jorge dedicou-se 
No ano de 1832, Jorge foi convidado pelo arrebatamento pre-milenial e a qualquer inteiramente ao serviço do Senhor. 
seu amigo HenriqueCraik (1805-1866) momento da Igreja de Deus. Grande Desejava ser missionário, e com esta 
para ajudá-lo num novo trabalho na Capela esperança e grande verdade! finalidade, no início de 1829 mudou-se 
Betsaida, situada na cidade de Bristol. O terceiro irmão era um homem conhecido para Londres, onde se ligou à "Sociedade 
Sentiu que era a vontade do Senhor que mundialmente pela sua fé e assunto do de  Lo nd re s pa ra  a Pr om oç ão  do  
aceitasse e em Maio de 1832 os Müllers se nosso estudo. Cristianismo entre os Judeus" (gostavam 
mudaram para Bristol. de nomes compridos naquela época!) 
Começando com 7 irmãos em 1832, no fim No mesmo ano encontrou se com Antônio 
de 1834 a igreja já se encontrava com mais Norris Groves (1795 - 1853), um dentista 
de 200 em comunhão e em 1866 mais de da cidade de Exeter, que abandonara tudo 
mil. Até 1898, quando Müller faleceu, Jorge Müller estava perplexo. Nunca para servir ao Senhor na Pérsia (hoje 
existiam 7 igrejas em Bristol formadas poderia ter imaginado que naquela noite de Iraque), sem salário fixo e sem estar ligado 
daquela primeira  igreja.sábado de Novembro de 1825 estaria a nenhuma sociedade miss ionária,  
Hoje, mesmo em dias de declínio assistindo a uma reunião dos crentes. dependendo unicamente de Deus para sua 
espiritual, tem 16 igrejas na cidade que Nascera na Prússia (hoje parte da direcção e sustento. 
podem traçar a sua história de volta para o Alemanha) a 27 de Setembro de 1805. Através dos seus estudos nos Actos dos 
trabalho iniciado por Müller e Craik. Pode Tinha vivido vinte anos bem longe das Apóstolos, Jorge chegou à conclusão que 
ser argumentado que estas igrejas deviam coisas de Deus, embora fosse estudante de Groves tinha razão. Em janeiro de 1830 
o seu impulso inicial a um processo de teologia na Universidade de Hälle e Jorge deixou a sociedade missionária. 
"crescimento por transferência" e não por estivera destinado ao ministério da Igreja No mês seguinte foi convidado para se 
evangelismo pioneiro. Olhando para a Luterana. Vivia uma vida libertina e tornar pastor de uma igreja evangélica na 
situação da Inglaterra na segunda metade pecaminosa. Já tinha sido preso e  outra cidade de Teignmouth. 
do século 19, não há como negar este facto, ocasião ficou doente como resultado Casou com Maria Groves, irmã  de 
embora muitos também ouviram o directo dos excessos que praticara. António, que por quarenta anos foi-lhe 
Evangelho, creram , foram baptizados e Todavia, nesta noite de inverno, quando uma companheira e ajudante fiel no 
acrescentados à comunhão da igreja local. percebeu,  estava entrando na casa de Sr. trabalho de Deus. 

REDESCOBRIDOR DE PRINCÍPIOS 
BÍBLICOS

 JOVEM PRUSSIANO  ENCONTRA-
SE COM O SENHOR
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O que de mais interessante aconteceu em apelos, dependendo unicamente de Deus Sete óptimos motivos para impulsionar 
Bristol foi o progresso da prática nestas para o sustento das crianças. Uma vez por qualquer pregador! 
igrejas de princípios bíblicos para a igreja ano publicava um relatório das finanças do O mui querido servo do Senhor passou seus 
local.  Podemos ressal tar duas coisas  orfanato dando conta das ofertas recebidas. últimos anos de vida em Bristol, pregando 
importantes: Através dos anos o orfanato passou por na região e ajudando no trabalho do 
 A primeira é a autonomia administrativa muitos apertos, mas jamais ficou sem a orfanato. No dia 10 de março de 1898, com 
da igreja local, sem existir controle comida e sem as roupas necessárias. Tudo 92 anos de idade, foi chamado pelo Senhor, 
denominacional. A assembleia deve ser era providenciado por um bondoso Pai a quem servira por tanto tempo. 
governada pelos seus próprios anciãos sob celestial. Houve anos em que o orfanato Jorge Müller está com o Senhor há mais de 
o controle directo do Espírito Santo. esteve em dificuldades financeiras na época 100 anos. Todavia o Deus de Jorge Müller 
Em segundo lugar, qualquer irmão que de enviar o relatório. Nestas ocasiões, Jorge ainda vive e ainda exige o melhor de cada 
demonstrava ter um dom espiritual (seja o atrasava a sua publicação para não deixar um de nós. 
dom de pregação, o dom pastoral ou transparecer as necessidades de dinheiro. Certa ocasião, quando alguém indagou a 
qu al qu er  ou tr o)  er a en co ra ja do  a Ele nunca fez dívidas e nunca usou finanças Jorge acerca do segredo do seu serviço, ele 
desenvolver seu dom na igreja. Foi este já designadas para certas finalidades a fim respondeu: "Houve um dia quando eu 
ensino bíblico que causava (e continua de cobrir outras necessidades. morri. Morri completamente. Morri para 
causando) muita crítica entre um classe O trabalho cresceu e outras casas foram Jorge Müller. Morri às suas opiniões, 
clerical que confundiu dom com diploma. alugadas. Em 1849 abriu-se a primeira casa gostos e vontades. Morri ao mundo, a sua 
De facto, este entendimento do ensino da própria do orfanato. Foi providenciado por aprovação e a sua censura. Morri até à 
Palavra de Deus leva à abolição da ideia que Deus com acomodações suficientes para aprovação de meus irmãos e amigos. Desde 
uma igreja deve ser doutrinada e dirigida 275 crianças. Logo uma outra casa foi então tenho procurado apenas ser aprovado 
por um homem só, que possui o título de "o co ns tr uí da , de po is  um a ou tr a,  at é por Deus." 
pastor". O que importava para Jorge Müller, possuírem cinco casas com acomodações No início do século XXI, o Senhor Deus 
Henrique Craik e os demais irmãos em para 2.500 crianças desamparadas, além ainda procura adoradores  e servos  
Bristol era a obediência à Palavra de Deus e dos ajudantes e empregados necessários. dispostos a pagar o mesmo preço. A 
não a continuação de qualquer tradição Até 1898 mais de 10 mil crianças tinham tragédia das igrejas do Senhor nos dias de 
meramente humana, mostrando ao mesmo passado pelo orfanato e mais de um milhão hoje, talvez seja pelo facto de haver tão 
tempo o amor de Cristo para com todos os de libras esterlinas foi gasto nas despesas poucos entre nós que se prontifiquem a 
irmãos. deste trabalho . Além disso, mais de oferecer o mesmo sacrifício (Rom. 12:1).

460.000 libras foram gastas nas actividades 
da Instituição para o Conhecimento das 
Escrituras. Todo este dinheiro o Senhor o 

No ano de 1834, Jorge fundou a Instituição providenciou por meio de ofertas (grandes 
para o Conhecimento das Escrituras no País e pequenas) do Seu povo. "Grande é a Tua 
e no Estrangeiro, com o fim de ajudar na fidelidade" (Lamentações 3:23). 
fundação de escolas, na circulação das 
Escrituras e no sustento de missionários. 
Dois princípios básicos foram adoptados: 
não buscariam a ajuda de descrentes e não Entre os anos de 1875 e 1892, Jorge Müller 
contrairiam débito algum. Esta instituição e a sua segunda esposa fizeram muitas 
continua até hoje e tem sido ricamente visitas em diversas países do mundo. 
abençoado por Deus. Lembrando-nos que foi com 70 anos de 
Com o passar dos anos, aumentou a fé do idade quando ele começou a viajar e 87 
servo de Deus através de sua vida de oração anos quando terminou as suas viagens, 
e contínua leitura da Palavra de Deus. Em consideramos isto extraordinário. Viajou 
Novembro de 1835, começou a orar em mais de 320.000 km através de 42 países, 
relação à fundação de um orfanato. No dia incluindo Grã Bretanha, França, Alemanha, 
05 de Dezembro ele escreveu no seu diário: Itália, Suíça, Grécia, Rússia, Egipto, Israel, 
"Esta noite, ao ler as Escrituras, fiquei Índia,  China,  Japão,  Austrá lia, Nova 
impressionado com estas palavras: 'Abre Zelândia, os Estados Unidos e Canadá. 
bem a tua boca, e ta encherei' (Salmo Estima-se que fez entre 5 e 6 mil pregações. 
81:10). Até hoje não tinha orado acerca dos 
meios  e pessoas necessários para o Tinha sete motivos para fazer estas viagens: 
orfanato. Agora, sendo dirigido a aplicar Para pregar o Evangelho. 
este texto à obra do orfanato, me ajoelhei e Para levar os crentes à plena certeza da 
pedi ao Senhor mil libras e pessoas capazes salvação. 
de cuidar das crianças". Uma reunião Para levar os crentes de volta ao ensino da 
pública foi realizada quatro dias mais tarde. Bíblia. 
Em 11 de Abril de 1836 o orfanato foi Para promover o verdadeiro amor entre os 
aberto numa casa alugada com dinheiro irmãos. 
suficiente e com ajudantes à altura. Para fortalecer a fé dos crentes. 
Foi apenas o início de um enorme Para ensinar a separação do mundo. 
empreendimento de fé. Desde o princípio Para estabelecer a esperança da vinda 
Jorge recusou categoricamente fazer gloriosa do Senhor Jesus Cristo. 

UM PAI PARA O DESAMPARADO

VIAJANTE PARA DEUS

"Lança o teu cuidado sobre o 
Senhor, e Ele te susterá: 
nunca permitirá que o justo 
seja abalado".

"Invocarei a Deus e o Senhor 
me salvará. De tarde e de 
manhã e ao meio-dia orarei; e 
clamarei, e Ele ouvirá a 
minha voz". (Salmo 55: 22, 16, 17)
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 Nova Era  é conhecida pelo nome interior, O poder psíquico. virão ao mundo através de um homem, 
(New Age) ou Era de Aquário. É Como se percebe a palavra de ordem desta enviado por Lúcifer, o "Portador de Luz". Auma super-religião sem templos, religião é a transformação das ideias. Todas A saúde virá pela comunhão entre a pessoa 

liturgia, livro sagrado ou dogmas pré- ela s tem  com o com bin açã o que  o humana e a hierarquia espiritual. 
definidos. É um movimento constituído Cristianismo entrou em falência; por isso Hindus aguardam a chegada de Krishna; 
por  centenas de grupos unidos através de surgirá uma idade nova na qual se dará a budistas esperam uma nova encarnação do 
artigos de opinião e reflexão espiritual, verdadei ra libe rtação do espí rito , o Buda; judeus vivem na esperança que o 
canções, programas diversificados onde o ocultismo deixará de ser misterioso, o amor Moshiach (Messias) venha; e nós, cristãos, 
ecumenismo e a diferença de ideias se será sem freios, visto que na Era de Peixes o ansiamos pela  segunda vinda de Cristo. A 
unem no essencial , vivências e cursos. sexo foi tão reprimido. Nova  Era ensina  que todas essas 
Este sistema religioso tem duas crenças Vários recu rsos  são util izados para  personagens se referem a Maitreya. 
bás ica s: Div indade  Evo luc ionári a e alcançar a transformação das ideias: a O movimento tem atraído intelectuais, 
Unidade Global. É uma teologia de "bem- astrologia (horóscopos) , a ênfase na artistas e jovens em geral. Sugere a troca de 
es ta r" ,  " to le rânc ia  un iversa l "  e  reencarnação (como solução para  as energias e a abordagem do pensamento 
"relativismo moral". O fundamento do mazelas da vida), a feitiçaria, o feminismo, oriental como solução para se sair da crise 
sistema exalta o homem como o centro de a medicina alternativa, o biofeedback (ou existencial.
tudo. Ele é visto como divino, como co- "zen elétrico" cujo zumbido da máquina 
criador, como a esperança de um futuro de medidora é dito ser o "mantra eletrônico"), E o movimento que cresce porque incita as 
paz e harmonia. a terapia das vidas passadas, a Meditação pessoas a alcançarem os seus objectivos 

Transc end ent al,  o T'a i Chi  Ch' uan  através da força mental! Até os próprios 
A Nova Era tem como object ivo (chamado de "meditação activa"), Cursos e crentes em Jesus Cristo são engodados! 
reconciliar todos os opostos, em especial a  vivências têm base na auto-realização, no Preci samos  de ter cuidado, com as 
ciência e o ocultismo. A sabedoria e a esforço próprio, no “ faça-você-mesmo” mensagens subl iminares  escr itas  nas 
imaginação são aceites no mesmo patamar camisolas, capas de cadernos, agendas, 
as si m co mo  o ma te ri al is mo  e a Tudo é bom, inclusive o ser humano, pois é adesivos nos automóveis, etc.
espiritualidade . Todos os valores éticos uma divindade. Somos uma centelha de 
desmoronam-se, o bem e o mal não mais Deus, somos todos filhos de Deus, logo Muitos não sabem que alinhando nas novas 
existem e se alguém entender que existem deuses. (A doutrina de que todos somos filosofias que o humanismo apresenta e a 
torna-se premente aceitá-los como uma centelha de Deus, uma gota no oceano sociedade contemporânea aceita com 
necessários e bem-vindos . que é Deus, que somos todos filhos de Deus relativa facilidade estão a tornarem-se 
Os  adeptos dessa corrente dizem que no não é cristã, mas vem do paganismo hindu. discípulos das ideias concebidas por esta 
ano 2.012 o Sol entrará na constelação de O ensino bíblico é que "a todos quantos o maligna religião. 
Aquário, trazendo uma mudança de receberam, aos que crêem no seu nome, 
direcção na História: Jesus Cristo deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Tenhamos bem presente a Palavra de Deus:
desaparece com a  "Velha Era" e começa Deus" (Jo 1.12; cf. Rm 8.14-17; Gl 3.26; I Pedro 5.18- Sede sóbrios e Vigiai, porque 
uma "Nova Era". 1Jo 3.1,2). o diabo, vosso adversário, anda ao derredor 

A eutanásia é defendida, a morte do bramando como leão, buscando a quem 
As  expressões e palavras-chave do improdutivo é necessária. possa tragar.
Mo vi me nt o Aq ua ri an o sã o:  No va  O amor ao próximo é importante. A troca I Tess. 5.21-22- Examinai Tudo, retende o 
Cons ciên cia,  Nova  Orde m Mund ial,  de parceiros tem muita utilidade porque bem. Abstendo-vos de toda a aparência do 
Comunidade Global, Cidadão do Mundo, quanto mais mulheres tiver o homem, mais mal.
Consciência Ecológica, Eu sou o Maior rápido se tornará um deus (cf. 1Co 7.2; Mt Actos 17.11...Examinando cada dia nas 
(Deus), Senhor Maitreya, Avatar, Instrutor 5.27,28; Hb 13.4; Cl 3.5). Escrituras...
do Mundo, "Eu sou um deus", O deus Ensinam, também, que a paz e a felicidade (seguem-se símbolos da Nova Era)

Como entrar na

NOVA ERA

" R e s p o n d e u - l h e s  J e s u s :  
Acautelai-vos, que ninguém vos 
engane.

Porque muitos virão em meu 
nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e 
a muitos enganarão... 

Porque hão de surgir falsos 
cristos e falsos profetas, e farão 
grandes sinais e prodígios; de 
modo que, se possível fora, 
enganariam até os escolhidos" 
(Mt 24.4,5,24)
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Chifre -  Usado em colares, pulseiras, brincos, etc. Simboliza o Símbolo oficial da sociedade Teosófica - No alto, a 
afastamento de fluídos negativos (mal olhado, olho gordo...).  cruz suástica, que simboliza o movimento cósmico; 

no centro a estrela de Davi, que representa os 
Mão chifrada - Usado por artistas ligados à música processos de involução e evolução; dentro da 
(principalmente Rock) e seus fãs. Simboliza o louvor em 

estrela a cruz com laço, símbolo de perversão 
rituais satânicos.  

sexual, contra a pureza sexual criada por Deus. E, 
em volta a serpente que representa Satanás. Cruz virada para baixo - Usado por grupos de Rock e 

adeptos da Nova Era. Simboliza zombaria da cruz de Jesus. 
Símbolo da Besta -  Este número tem qualidades Usado em rituais satânicos.  
sagradas e por isso, deveria ser usado com maior 
frequência possível para representar a Nova era, SS - Usado por  nazistas e grupos de Rock em roupas, broches, 
segundo os ensinamentos da Alice Bailey, suma- tatuagens, etc. Simboliza o louvor e invocação de satanás.  
sacerdotiza da Sociedade Teosófica.  

Raio -  É o reconhecimento do poderio de satanás, senhor, Satã, e a 
Arco-íris -  É o símbolo principal da Nova Era, mas disposição de estar a seu serviço.  
apresentado só a metade! Ele representa a ponte entre a 
alma humana individual e a "Grande Mente Universal" Besouro -  Símbolo que mostra que a pessoa que usa tem 
ou "Alma Universal", que é Lúcifer. Também é poder dentro do satanismo.  
considerado como "Ponte Mental" entre o homem e as 
energias cósmicas e a cidade de Shambala, governada Lua-estrela  -  Usados em roupas, endereços, artes e também 

por Lúcifer. Na Bíblia, o arco-íris é o símbolo da Aliança entre Deus e o Seu em centros espíritas. Simboliza poder para transportar através 
povo.  do cosmos.  

Yin Yang - Representa o equilíbrio entre as forças Pirâmide -  É tida como elemento que capta a energia cósmica 
contrárias: negativo e positivo, bem e mal, preto e branco. e beneficia as pessoas dando sorte nos negócios.  
O bem e o mal é a mesma coisa, apenas são vibrações altas 
ou baixas. Assim, a Nova Era afirma que Deus e Lúcifer se Olho de Lúcifer - Simboliza o olhar de satanás sobre as 
completam, pois as forças opostas são parte da mesma finanças do mundo. ( ver nota de um dólar). Usado em roupas 
perspectiva divina.  e outros meios. 

O olho de satanás vendo tudo e chorando por aqueles que estão fora do seu 
Fita entrelaçada  Sem Fim - Significa a vida entrelaçada, alcance (judeus e cristãos principalmente. 
onde há sempre uma continuidade em outras encarnações. 
Também representa o pacto de sangue entre os novaerinos, Cruz suástica  - Para o Movimento Nova Era simboliza o 
envolvendo pessoas ou organizações. É usado para uma movimento cósmico . É bem conhecida sua conotação 
melhor obediência entre os aliados do movimento Nova Era.  com a pessoa de Adolf Hitler e seu movimento nazista que 

dizimou milhões de seres humanos na Segunda guerra 
Borboleta  -  A borboleta é o símbolo próprio dos adeptos mundial. A cruz suástica é inspiração de chamberlain, um 
da nova era ou dos "aquarianos". Como a lagarta entra no vidente satânico e conselheiro de Hitler. 
casulo, transforma-se e sai em forma de borboleta, assim a 
humanidade passa de uma era antiga, transforma-se em Anarquia - O movimento prega a destruição de toda e 
todos os sentidos e entra na nova era.  qualquer organização que não queira se integrar ao novo 

sistema. Declara a anarquia do inferno a essas organizações 
Signo de Lúcifer - Este sinal é o símbolo da bandeira de Lúcifer. que resistem à adesão universal.  
O círculo representa o planeta Terra como reino de satanás. O 
ponto são os homens, instrumentos a serviço deste reino.  Cruz Satânica ou Cruz da confusão -  O nome por si já diz o 

que significa, qual o seu uso, e o objectivo do porque usa. 
Estrela de Davi em círculo  -  É usada pelo movimento Nova 
Era como símbolo da unificação da humanidade com as forças Cruz de Cabeça para Baixo - É uma cruz de cabeça para 
cósmicas.  baixo, também chamada de "pé-de-galinha". Simboliza a 

"verdadeira" paz sem Cristo. O pé-de-galinha é uma cruz 
Estrela de Davi com seis pontas -  Simboliza os processos com os braços quebrados e caídos. O círculo representa o 
de involução e evolução. Com efeito; o triângulo que aponta inferno. Na década de 60 foi usada pelos hippies; também 
para baixo, apresenta a involução da energia divina que desce foi símbolo de ecologia no mundo, pois representa uma 
às formas mais boçais, ao passo que o triângulo voltado para árvore de cabeça para baixo. E esse simbolo simboliza a Igreja de Satã nos 
cima indica a ascensão dos seres quer entendem a se divinizar Estados Unidos (EUA) 
cada vez mais.  

Urano  - Amor à natureza que se expressa através dos 
Estrela de cinco pontas  -  As duas pontas para cima, movimentos ecológicos. Urano simboliza a harmonia com o 
significam Lúcifer e seu reino; duas pontas para baixo, cosmo, adoração à deusa Gaia, o que eles chamam de "Lado 
significa o homem como deus, no lugar de Deus. e símbolo feminino de Deus".  
da adoração a Satanás já estabelecida em, várias partes do 
mundo. Alguns conjuntos musicais de "Rock" adoram este 
símbolo para garantir sucesso.  

símbolos  da  nova  era
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(cont.)
Unicórnio - É o símbolo da 
liberdade e promiscuidade 
sexual :  homossexual ismo,  
lesbianismo, heterossexualismo, 
fornicacionismo, sexo grupal.
 

Cruz com laço
Simboliza o desprezo da 
virgindade, troca da parceiros 
conforme a escolha pessoal. O 
movimento Nova Era ensina 
que a sexualidade é a parte que 
purifica o ser humano, eleva o 
espírito e embeleza o corpo. É a 

moEx.  Director Geral dos Impostosvolta ao paganismo antigo, s associações religiosas estão 
a/c Sr. Chefe da Repartição de Finanças de....cujos "deuses" promoviam as danças com i s e n t a s  d o  p a g a m e n t o  d e  

Nome da Associação Religiosa, com sede em barulho excessivo, as orgias, a prostituição Acontribuição autárquica, dos 
......................., Pessoa Colectiva com o n.º ritual, etc.  prédios (edifícios que estejam afectos ao ................, vem ao abrigo do disposto no art.º 40.º, 

culto religioso ou terrenos para construção n.º 6 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado Casal Transpessoal
pelo Dec.-Lei n.º 215/89, de 1.07, expor e requerer de edifícios dessa natureza), nos termos das Símbolo  do  f im do  os a V.ª Ex.ª o seguinte:disposições combinadas dos art.  9.º do casamento representado 01. A requerente é uma associação religiosa do Código de Contribuição Autárquica e do pela letra ômega, última culto evangélico, que tem por objecto ...... (colocar 

art.º 40.º, n.º 1, alínea c)  do Estatuto dos letra do alfabeto grego. A conforme consta nos Estatutos).
Nova Era diz que o ser Benefícios Fiscais, aprovado pelo Dec.-Lei 02. A requerente foi constituída como associação 
h u m a n o  n ã o  d e v e  215/89, de 1.07 e alterado por diversos religiosa, sem fins lucrativos, por escritura pública 

pertencer a nenhuma família possessiva, mas outorgada em ..... de ....... de ..............., no Cartório diplomas, o último dos quais, o Dec.-Lei n.º 
deve ficar sempre livre para buscar outros Notarial de .........................., pela qual adquiriu 198/2001, de 03.07.
parceiros.  personalidade jurídica, ao abrigo do disposto no 

Na verdade, dispõe o artigo 40.º do ciatdo 
art.º 158.º e 167.º do Código Civil, conforme 

Estatuto dos Benefícios Fiscais  que “ estão certidão que se junta sob doc. n.º 1 e cujo teor se Pomba com Ramo
isentos de contribuição autárquica:... c) as considera reproduzido.Simboliza a paz à qual tendem os 

03. No mesmo acto foi junto como documento associações ou organizações de qualquer aquarianos, na esperança de que 
complementar, os respectivos Estatutos, que se religião ou culto às quais seja reconhecida as águas de Peixes sequem para 
junta sob doc. n.º 2 e cujo teor se considera dar lugar à Nova Era.  personalidade jurídica, quanto aos templos 
reproduzido.

ou edifícios exclusivamente destinados ao 04. A requerente é proprietária do prédio Cabeça de bode culto ou à realização de fins não ................................. (identificar o prédio), inscrito 
É um símbolo de zombaria ao económicos com este directamente na matriz predial urbana sob o n.º ....................., da 
contrário ao cordeiro de Deus freguesia de ..... . . . . . . . . . . . . . . . ,  descrito na relacionados”.
"Jesus".  Conservatória do Registo Predial sob o n.º Nos termos do n.º 5 do mesmo artigo, “a 

........../...........     [identificar outros prédios se for isenção é reconhecida pelo director-geral Mancha titular de mais]
de impostos, a requerimento devidamente Usada principalmente em 05. Relativamente ao prédio id. em 04) encontra-se 
documentado, que deve ser apresentado automóveis. É uma gota de organizado o processo de contribuição autárquica 

sangue em zombaria ao sangue pelos sujeitos passivos no serviço de n.º .................
redentor de Jesus.  06. O prédio id. em 04) constitui o templo da finanças da área da situação do prédio, no 

Requerente, exclusivamente destinado ao culto prazo de 90 dias contados da verificação do 
religioso evangélico.Netuno facto determinante da isenção”.
07. Nos termos do disposto no art.º 40.º, n.º 1, Simboliza a transformação das 

Mas, nos termos do n.º 6 do mesmo alínea c) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, estão crenças. A cruz para baixo 
artigo, “nas situações abrangidas pelo isentos de contribuição autárquica as associações significa que todas as crenças 

ou organizações de qualquer religião ou culto às número anterior, se o pedido for serão destruídas para que o 
quais seja reconhecida personalidade jurídica, apresentado para além do prazo referido, a planeta Terra seja governado por 
quanto aos templos ou edifícios exclusivamente isenção inicia-se a partir do ano imediato, Maitreya o "Novo Messias".  
destinados ao culto ou à realização de fins não 

inclusive, ao da sua apresentação”. económicos com este directamente relacionados.
Plutão osOu seja, as Igrejas Evangélicas que 08. Exigindo os n.  5 e 6 do mesmo preceito que o 
Simboliza a "união planetária, estejam legalmente constituídas como reconhecimento da isenção deve ser requerido a V.ª 
construção da "Aldeia Global, é Ex.ª.associações, constando do seu estatuto a 
o novo nascimento do planeta Nestes termos,natureza religiosa, gozam do direito de 
Terra  com a  un ião  sem Requer-se a V.ª Ex.ª, se digne reconhecer, nos isenção do pagamento de contribuição fronteiras, acima de credos, cor e termos das disposições legais supra enunciadas, 

autárquica, mas devem pedir tal isenção ao raça. Simboliza também a "paz que a requerente enquanto associação religiosa 
Director-Geral das Finanças, sendo que universal " dentro da nova era. goza de isenção de contribuição autárquica, 
essa isenção só se torna efectiva a partir do relativamente ao prédio identificado em 4.º do 

presente requerimento, com efeitos a partir de Aldeia global ano seguinte ao pedido. 
........, inclusive, nos termos do art.º 40.º, n.º 6, in Simboliza a unidade do 
fine, do EBF.mundo em torno da Segue, na coluna à direita, modelo de 

Pedem Deferimento,ideologia da nova era. O requer imento  para  i s enção  de  Local, data,s ímbolo  inc lu i  as  
contribuição autárquica de associações Assinatura dos legais representantes da associação 

"estrelas" (domínios religiosa, com assinatura reconhecida na qualidade.religiosas:espirituais).

Isenção de
Contribuição  Autárquica
das  Igrejas  Evangélicas
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Convenção Beira-Vouga Retiro Missionário

41.º Congresso de Senhoras

Acampamentos Bíblicos Atalaia

Baptismos

55.º Encontro Nacional - Anciãos e Obreiros
Acampamento Boa Nova no C.B.E.

Acampamentos Bíblicos C.B.E.Encontro Regional de Jovens

Conferência Regional Norte

Em 8/9/10 de Junho -  No salão da Igreja em Sangalhos, 9 a 14 de Setembro -  Se Deus quiser realiza-se como 
desde as 10 ás 17 horas. Agende. habitualmente o Retiro Missionário no IBP- Tojal sob a 

responsabilidade do Departamento Missionário CIIP. 
Esperamos a presença do Ir. Jayro Gonçalves. Contacte o 
DM-CIIP para inscrição.Em 10 de Junho decorrerá o 41.º Congresso de Senhoras, no 

Centro Bíblico de Esmoriz. Todas as Senhoras estão 
convidadas a assisitir e participar em mais este Congresso. 
Início pelas 15:00 horas Decorrerão se Deus permitir na Povoa de Atalaia as 

seguintes semanas de acampamentos:
3-10 Agosto para Crianças
11-18 Agosto para FamiliasEm 16 de Junho - No Rio Cértima em  Perrães.
18-25 Agosto para JovensEm 15 de Agosto - No Rio Mondego-Coimbra
Mais informações através do Tel. 21.9554251- Ir. António Em 15 de Setembro - No Rio Cértima em  Perrães.
Duarte .

Em 22 de Junho, Sábado, no salão da Igreja em Vila Nova 
Organização da APEC de Portugal este acampamento é de Poiares, desde as 10 ás 17 horas. Programa da 
vocacionado para crianças e adolescentes dos 9-14 anos no responsabilidade dos Irmãos da C.I.I.P.  Norte.
período entre 22 e 27 de Julho (Preço : € 60,00).Solicita-se aos Irmãos de cada área informação do número 
APEC- Rua Marechal Craveiro Lopes, 41de presenças para o tel.239.441660 (Ir. Samuel Oliveira) até 
 2670-360-Loures - Tel.21.983.09.4418 Junho.

Idades Semana Datas PreçoEm 7 de Julho, pelas 14.30 hr. a JEB- Juventude Evangélica 
6 a 12 Crianças 27 a 27 Julho € 50,00da Bairrada realiza, querendo Deus, o seu encontro de 
12 a 15 Sub16 29 Julho a  4 Agosto € 52,50Jovens ao Ar Livre numa localidade a designar. Está atento.
Todas Familiar 5 a 11 Agosto € 60,00
20 a 40 Mais20 12 a 18 Agosto € 60,00
16 a 30 Jovens 19 a 25 Agosto € 55,00A realizar, querendo Deus em 5 de Outubro, feriado, nas 
Todas as semanas iniciam-se às 16 horas de 2.ª feira e terminam às instalações da ACM  Porto, entre as 10 e as 17 horas é 
15 horas de Domingo. Inscreve-te com um sinal de  € 15,00.

promovido pela CIIP  Norte.
 CBE- Rua dos Desportos-220-3885-558-Esmoriz.

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 Direcção 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.
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correu nos passados dias 27 e 28/04/2002. No Sábado dia 27, 
várias participações musicais, onde vários jovens estiveram Oenvolvidos no Louvor ao Nosso Deus, Igrejas 

Representadas: Foz do Douro, S.João da Madeira (centro), 
Gulpilhares, Silvalde. Também Agrupamento Alfa, e Família Maia 
(Ricardo).  No Domingo dia 28, tivemos a participação já habitual A  decorrer desde as 20 horas de 31 de Outubro, Quinta feira  
dos jovens da Igreja da Alumiara e  Pregação da Palavra de Deus. a  3 de Novembro de 2002  Domingo, 17 horas.
Foram colocados alguns convites  nas caixas de correio desta rua 
onde está situada a Igreja, no Centro Histórico da Cidade do Porto. 
Oramos a Deus, para que salve almas neste lugar.
Saudações fraternais em Cristo, Humberto Gomes.

O documento abaixo transcrito está arquivado e exposto em 
Jerusalém. Este documento foi escrito por um romano que servia ao 
Imperador na Judéia, portanto testemunha ocular da presença de 
Jesus naquelas paragens, homem que assistiu a muitos comícios do 
Nazareno e que mandou a seguinte carta ao imperador Tibério César, 
antes da morte de Jesus.

"Sabendo que desejais conhecer quanto vou narrar-vos, escrevo-vos esta 
carta. 
Nestes tempos apareceu na Judéia um homem de virtudes singulares, 
que se chama Jesus e que pelo povo é chamado de O Grande Profeta. 
Seus discípulos dizem ser ele o Filho de Deus. Em verdade, ó, César, 

Promovido pelo Departamento de Jovens da CIIP, realiza-se nas cada dia dele se contam raros prodígios: ressuscita os mortos, cura 
instalações do Hotel “Quinta da Lagoa” em Praia de Mira, sob o todas as enfermidades e tem assombrado Jerusalém com sua 
tema “MISSÃO POSSIVEL”. extraordinária doutrina. 
Este congresso especifico para Jovens crentes (14-30 anos) está É de estatura elevada e nobre, e há tanta majestade em seu rosto que 
aberto somente aos primeiros 200 inscritos. aqueles que o vêem são levados a amá-lo ou a temê-lo. 
Este Congresso terá por objectivo completar na prática o que os Tem os cabelos cor de amêndoa madura, separados ao meio, os 
congressos passados ensinaram . quais descem ondulados sobre os ombros, ao estilo dos nazarenos. 

Tem fronte larga e aspecto sereno. Sua pele é límpida e corada: o 
Os subtemas : 1-O QUE É?  2-PORQUÊ?  3-COMO ? nariz e a boca são de admirável simetria. 
Irão desenvolver a vontade de Deus para o jovem na presente A barba é espessa e tem a mesma cor dos cabelos. 
sociedade. Suas mãos são finas e longas e seus braços de uma graça 
Os oradores convidados ( Irmãos missionários portugueses a harmoniosa. Seus olhos são plácidos e brilhantes, e o que 
trabalhar a tempo integral na Obra do Senhor) explicarão da razão surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios do sol, de 
pela qual todos nós temos uma missão possível diferente uns dos modo que ninguém pode olhar fixo o seu semblante, pois quando 
outros e por vezes também igual, mas que todas ao serem usadas refulge, faz temer, e quando ameniza, faz chorar. 
contribuirão para o engrandecimento da Obra de Nosso Senhor É alegre e grave ao mesmo tempo. É sóbrio e comedido em seus 
Jesus Cristo. discursos. Condenando e repreendendo, é terrível; instruindo e 
Esperamos que a benção individual do jovem e o enriquecimento exortando, sua palavra é doce e acariciadora. 
da sua  vida espiritual, aliado ao crescimento da Igreja local  seja Ninguém o tem visto rir. Muitos, porém, o têm visto chorar. 
um dos tónicos fortificantes desta campanha de 4 dias. Anda com os pés descalços e com a cabeça descoberta. 
O programa do congresso consta de : Há quem o despreze vendo-o a distância, mas estando em sua 
Louvor (muito) presença não há quem não estremeça com profundo respeito. 
Workshops: 1  Evangelização  2  Oração e Louvor Dizem que este Jesus nunca fez mal a ninguém, mas, ao contrário, 
Conferências sobre os 3 subtemas de “Missão Possivel” aqueles que o conhecem e com ele têm andado afirmam ter dele 
Conferência Especial sobre Missões recebido grandes benefícios e saúde. 
Actividade prática com testemunhos, Pintura, Fantoches, Musica, Afirma-se que um homem como esse nunca foi visto por estas partes. 
Distribuição de Literatura ... Em verdade, segundo me dizem os hebreus, nunca se viram tão 
Ceia do Senhor no Domingo para jovens crentes baptizados sábios conselhos e tão belas doutrinas. 
Tempo de Compartilha Há todavia os que o acusam de ser contra a lei de Vossa Majestade, 
Convívio e Comunhão (Muita) porquanto afirma que reis e escravos são iguais perante Deus. 
Refeições apetitosas e bem recheadas Vale, da Majestade Vossa, fidelíssimo e obrigadíssimo. 
Entre outros Públio Lêntulo, presidente da Judéia.
O custo individual será de 80 €uros e as inscrições já estão em 
circulação.

34.º Aniversário Igreja Evangelica  Belomonte

Texto retirado do Jornal Zero Hora em 15/04/2001

VII  Congreso
Nacional de Jovens

DOCUMENTO
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recordando

O  baptismo  nas  águas
converteram a Cristo. Significa a morte Saulo de Tarso - Actos 9:18;
para o mundo e para o pecado e a Lídia - Tiatira  - Actos 16:15 ;
novidade de Vida em Cristo, para Deus! O carcereiro de Filipos e sua família - 
Ao ser deitado de costas às águas, o Actos 16:33 ;
crente testemunha publicamente aos Os crentes em Corinto - Actos 18:8 ;
que o vêem, que ele morreu para o Os discípulos em Éfeso- Actos 19:5.
pecado e para o mundo. A morte da 
velha natureza é ali anunciada. (II FÓRMULA  BAPTISMAL
Cor5:17; Col 3:10-14). O baptismo é 
para o  nascido de novo (Jo 3:1-7). Ao A Bíblia explica como era realizada a 

"Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, ser levantado das águas, o crente cerimonia baptismal: 
e eternamente". Hebreus 13 testemunha publicamente que agora Era necessário água em abundância - 

vive uma nova vida. Ressuscitou para Actos 8:36. João Baptista  precisou de 
A PALAVRA "BAPTISMO" Cristo ! (Rom. 6:4-11; Col 2:12). ir a Salim (João 3:23) onde havia muitas 
De acordo com eruditos da língua O baptismo  indica que uma vez  salvo águas.
grega, a palavra "baptizar" significa o crente, tem o desejo de obedecer a  
"mergulhar" ou "imergir". toda a Palavra de Deus . Tanto o baptizando como o celebrante 
bapto  - mergulhar; desciam às águas. Mateus 3:16 e Actos 
baptizo - acto de mergulhar ,Imersão, QUEM PODE  BATIZAR-SE 8:39. 
mergulho de alguém ou alguma coisa Se saíram da água é porque tinham 
dentro de um líquido. Tudo o que não é Conforme os textos de Mar. 16:16 e entrado. Foi por imersão. Ambos 
mergulho completo não é baptismo... Actos 8:37,  é necessário que os desceram às águas. Actos 8:38

candidatos ao baptismo tenham por 
O QUE SIGNIFICA  “ BAPTISMO “ experiência os seguintes passos: O baptismo  dava-se imediatamente 

após a conversão. Em Actos 9:18, Paulo 
a) O que não significa: Crer - A pessoa deve baptizar-se com é baptizado após a conversão. Em Actos 
1-Compromisso (isso acontece na co nv ic çã o no  pr op ós it o di vi no  16:14,15 e 33, o mesmo aconteceu  com 
conversão); (Hebreus 11:6). Lídia e o carcereiro de Filipos. 
2-Entrada na igreja de Cristo  
(aconteceu na conversão); Arrepender-se - Não é suficiente Não há uma exigência bíblica para o 
3-Receber o Espírito Santo (aconteceu acreditar, é preciso arrependimento dos uso de vestes brancas no baptismo, mas 
na conversão); pecados. Actos 2:37,38 . o seu uso é símbolo da purificação dos 
3-Limpeza de pecados (aconteceu  na seus pecados  no dia da conversão.
conversão); Aceitar a Cristo - Arrependimento e 
5 -Regeneração  (acon teceu  na  remorso não são a mesma coisa. Quem O próprio Senhor Jesus ensinou como 
conversão). creu em Cristo e arrependeu-se dos deveriam os celebrantes baptizar. Ele 

pecados certamente desejará aceitá-lo mesmo  deu a fórmula. 
b) O que significa: como Salvador e Libertador do poder Em Mateus 28:19, Jesus ensina: 
1-O Baptismo cristão  é um acto do pecado. "Baptizando-os em nome do Pai e do 
público de testemunho de uma Filho e do Espírito Santo". 
realidade que já aconteceu (no Assim eram baptizados os cristãos O Pai planeou a nossa salvação (I Pedro 
m o m e n t o  d a  c o n v e r s ã o ) ,  e m  primitivos . 1:2), 
obediência a Jesus. O baptismo de Jesus - Mt.3:13-17; O Filho  executou-a (João 19:30) 
2-Simboliza os fundamentos do Mc1:9-11; Lc 3:21,22 ; E o Espírito Santo convence a aceitá-la 
Evangelho.  As multidões que vinham a João - João (João 16:8). Fomos salvos por uma 
3-Fidelidade cristã aos princípios 3:23; operação conjunta das três pessoas da 
cristãos Os crentes no dia de Pentecostes  -- Trindade. 
4-Revela a identificação do crente com Actos 2:41 ;
a Igreja local, Os convertidos em Samaria - Actos Por isso somos baptizados em nome 
5-Retracta a morte, sepultamento e 8:12 ; deles . Mateus 28:19. 
ressurreição,  daqueles que se O eunuco etíope - Actos 8:35-39 ;
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