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"Não deixará vacilar o teu pé: Aquele que te guarda,
não tosquenejará"   (Salmo 121:3).

"E tomando Jesus os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, 
os abençoou e partiu, e os entregava aos seus discípulos para os porem 
diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram; e foram 
levantados, do que lhes sobejou, doze cestos de pedaços". (Lucas 9: 16, 17)
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Ficha Técnica

esus Cristo após ascender aos céus Deus tem dado a todos o privilégio de 
deixou claramente uma  mensagem revelar o Seu Salvador aos outros, de Jao seus seguidores: “Sereis minhas várias manei ras: Na pregação, no 

Testemunhas...” Actos1.8. Testemunha diálogo familiar ou comunitário, nas 
de quê,  em quê ou para quê? atitudes e acções de honestidade, 
Na verdade Cristo ao longo do seu bondade, pureza , correcção e coerência 
ministério de 3.5 anos tinha dado a em relação aos mandamentos divinos. 
mensagem de Deus aos seus seguidores  Através da exposição do seu testemunho 
e tinha consumado, na cruz, o plano de diário, na escola,  no trabalho, na 
Deus para a salvação de todo o homem. condução pelo transito da cidade, nas 
Ag or a e st es  sa bi am co mo   se r  decisões de dificil tentação.
testemunhas do que tinham aprendido , A Igreja é um conjunto de pessoas que 
visto e ouvido dEle. I João1.1. d e v e m  t e r  c o m o  a l v o  s e r e m  
Por isso a necessidade de pregar, missionários.
evangelizar e ganhar almas para Cristo E cada uma destas pessoas, já crentes no 
foi o alvo bem presente nos primeiros Senhor Jesus Cristo, deve ser um 
crentes da Igreja e logo de seguida um potencial  missionário  levando  a 
outro alvo procuravam concretizar com verdade  da mensagem da salvação, dos 
a plantação de novas igrejas (Antioquia, conceitos e dos princípios que Deus 
Éfeso, na Ásia, em Roma, ) etc determinou. 
A Vontade de Deus é que todos os Seus Qual a tua atitude perante o divórcio? Os 
filhos sejam missionários. Alguns casamentos homos? O aborto ? A 
pensam que só determinados irmãos tem v i r g i n d a d e ?  A c o r r u p ç ã o ?  O  
condições para serem missionários. Eis evolucionismo como doutrina nas 
o erro!!! escolas? O agnosticismo? A Nova Era? 
Deus quer que todos os homens e E tantas outras novas doutrinas que tem 
mulheres salvos  testemunhem do Seu mexido com os concei tos  pré   
nome em todas as nações. Foi assim com determinados por Deus?
Noé, Abraão, José, Davi, Daniel, Jonas , Ten s si do  mi ss io ná ri o de  De us  
Pedro, João, Paulo, Barnabé e tantos mostrando a verdade das escrituras e a 
outros. salvação do seu erro unicamente  através  
Ser missionário é viver com  missões. de Jesus?
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Milagres
o despedirmo-nos dos crentes, mexeu-se, chorou e até hoje o 
no fim de um culto de Estudo Senhor lhe tem conservado a ABíblico, perguntamos a um vida.

amado Irmão pela sua esposa, por quem Uns dois ou três jovens oravam 
oramos diariamente. Esta querida Irmã ao Senhor, especificamente por 
fora submetida a uma intervenção  uma casa habitada por um  casal  
cirúrgica muito melindrosa e continua a descrente. Essa casa ficava á face da rua Vivamos para o Senhor. Rom.12.1-2” 
receber tratamentos que lhe causam sendo propriedade de um crente e o Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão 
bastantes dores. salão onde os crentes se reuniam ficava de Deus, que apresenteis os vossos 
Porém, seu marido, com um  sorriso no praticamente atrás da dita casa. Isto corpos como um sacrifício vivo, santo e 
rosto dizia-nos: ”Foi um milagre, tornou-se uma verdadeira prova de fé agradável a Deus, que é o vosso culto 
Irmão. O Senhor operou um milagre na pois prolongou-se  por mais de 2 anos. racional.  E não vos conformeis a este 
minha esposa, pois ela já vem aos cultos Alguns crentes não acreditavam que o mundo, mas transformai-vos pela 
aos domingos e já vai fazendo os Senhor atendesse aquele pedido e renovação da vossa mente, para que 
trabalhos de casa”. alguém sugeriu que se  oferecesse experimenteis qual seja a boa, 
Is to  m ot ivou-me a escrever- vos dinheiro para que o referido casal  agradável, e perfeita vontade de 
algumas situações que conhecemos e deixasse a casa, mas nada disso se fez. Deus.”
que consideramos verdadeiros Um certo Domingo, este casal ao 
milagres operados pelo nosso Bom dirigir-se para o quintal, ouviu estes 
Deus e Pai. rapazes a orarem em voz alta pedindo 

ao Senhor que pusesse no coração  do 
A l g u n s  a n o s  a t r á s  2  j o v e n s  casal a vontade de deixarem a  casa. 
atravessavam de lambreta, quase todos Passado pouco tempo este casal 
os dias, um certo bairro, bastante informa o senhorio que compraram 
desenvolvido , e necess it ado do  uma casa nova ficando aquela devoluta 
Evangelho. Passaram a orar para que o e disponível para o serviço do Senhor.
Senhor lhes abrisse uma porta e... 
passado pouco tempo um salão que Um menino (que hoje é um fiel servo do 
tinha sido usado como café foi Senhor), em pequenino foi levado a 
transformado em casa de Oração. toda a pressa pela mãe á Delegação 

Médica local, devido a uma paragem 
A um casal de  jovens crentes Deus cardíaca que o paralisou e o tornou 
concedeu-lhes uma linda menina. A como morto. Dois médicos, revezando-
jovem mãe ficou um pouco fraca depois se fizeram-lhe respiração boca a boca e  
do nascimento da sua filha e foi passar exercícios nos membros  inferiores. 
uns dias a casa dos seus pais. Numa Seu pai ao tomar conhecimento do que 
dessas noites a mãe e os avós trouxeram se passava com o menino , mete-se no 
a menina completamente gelada e, seu quarto,  fechou a porta e com 
segundo o médico nada mais era lágrimas prostrado aos pés do Senhor, 
possível   fazer para que sobrevivesse. clamando pelo seu filho. Passado 
O pai ao receber , assim, a sua filhinha, algum tempo chegou a mãe com o seu 
a esposa e os sogros, pediu a estes que filho nos braços e já livre de perigo. 
fossem para a cozinha. Pegou na Soube-se depois que os médicos tinham 
menina, deitou-a na sua cama quente e enviado a criança para o hospital para 
de joelhos orou fervorosamente ao lhe ser prestada a última assistência.
Senhor, pedindo por ela. Depois deitou- Estes fazem parte de muitos milagres 
se na mesma cama e abraçou-se á sua que o nosso bom Deus e Pai continua a 
filhinha, procurando passar para ela o manifestar  sobre o seu povo. Para Deus 
calor de seu corpo. Passado algum nada é impossível. Ele é o Pai de toda a 
tempo a menina começou a aquecer, benção.

livraria
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u pensava que o hino favorito da mar. Uma vez  chegados ao Novo 3 
América, "Amazing Grace" Mundo, os negros eram negociados por Se lutas vêm, perigos há, Eestava um pouco ultrapassado, açúcar e melaço  que os navios Se é longo o caminhar, 

mas  descobri a impressionante história carregavam para Inglaterra no pé final A graça a mim conduzirá 
do autor, que relato : de seu "comércio triangular." Seguro ao santo lar.
Por volta  de 1750, John Newton era o John Newton transportou muitas 
comandante de um navio negreiro cargas de escravos africanos trazidos à 4
inglês. América no século XVIII. A Deus, então, adorarei 
Os navios faziam o primeiro pé de sua Numa das suas viagens, o navio Ali, no céu de luz, 
viagem da Inglaterra quase vazios até enfrentou uma enorme tempestade e E para sempre cantarei 
que escorassem na costa africana. afundou-se. Foi nesta tempestade que Da graça de Jesus.
Lá os chefes tribais entregavam aos Newton ofereceu sua vida a Cristo, (Hinos e Canticos nº 14)
Europeus as "cargas" compostas de pensando que ia  morrer. 
homens e mulheres, capturados nas  Após ter sobrevivido, ele  converteu-se 
invasões e nas guerras entre tribos. verdadeiramente ao Senhor Jesus e 
Os compradores seleccionavam  os começou a es tudar  para ser um 
espécimes mais finos, e  comprava-os chamadoPastor”. 
em troca de armas, munições, licor, e Nos últimos 43 anos de sua vida ele 
tecidos. Os cativos seriam trazidos pregou o evangelho em Olney e em 
então a bordo e preparados para o Londres. Em 1782, Newton disse: 
"transporte". Eram acorrentados nas "Minha memória já quase se foi, mas 
plataformas para impedir suicídios. eu recordo duas coisas: Eu sou um 
Colocados  lado a lado para conservar grande pecador,  Cristo é o  meu grande 

Um navio Negreiro ancorado na costa Africana. 
o espaço, em fileira após a fileira, uma salvador." (Bibliothèque nationale, Paris) from Bronz, et. 
após outra, até que a embarcação al, The Challenge of America (Holt, Rinehart 
estivesse "carregada", normalmente No túmulo de Newton lê-se: "John and Winston, 1968), p. 155) 

até 600 "unidades" de carga humana. Newton, uma vez um infiel e um 
libertino, um mercador de escravos na In http://bacaninha.globo.com

Joyful Heart Ministries, Dr. Ralph F. Wilson África, foi, pela misericórdia de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo, 
perdoado e inspirado a pregar a mesma 
fé que ele tinha se esforçado muito por 
destruir." 
O seu mais famoso testemunho 
continua vivo, no mais famoso das 
centenas de hinos que escreveu:
Sublime graça

Os escravos eram "carregados" nos 
navios para a viagem através do 1 
Atlântico. (The Granger Collection) in Sublime graça que alcançou 
Peter Wood, The Seafarers: The Um pobre como eu, 
Spanish Main (Time-Life Books, Que a mim, perdido e cego achou, 
1979), p. 63) Salvou e a vista deu!
Os capitães procuraram fazer uma 
viagem rápida esperando preservar ao 2 
máximo a sua carga, contudo a taxa de De vãos temores e aflição 
mortalidade era alta, normalmente A graça me livrou 
20% ou mais. Quando um surto de E doce alívio ao coração 
disenteria ou qualquer outra doença Em Cristo me outorgou.
ocorria, os doentes eram atirados ao 
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Amazing Grace

A história de John Newton
Autor de um dos mais famosos hinos da história
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus ActuanteExperiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus Actuante 13.ª Parte

Actos 28:16,17; 21-31

O Evangelho pregado
com intrepidez

Introdução b) aos soldados e a casa de César (Fil. 1:12-14; fazia com intrepidez e  fidelidade.          
Não creio que se deve afirmar que o facto de 4:22); “Desde a manhã até a tarde” (v.23).
Paulo sofrer tão pavoroso naufrágio, prova que c)aos gentios em Roma (Atos 28:28-31) Pregava o dia inteiro.  Os homens nunca 
ele não fazia totalmente a vontade do Senhor.  d) aos cristãos em Roma (Rom. 1:9-15). cansam de falar o que tem no coração. O 
Deus não nos promete uma vida isenta de comerciante não cansa de falar em comprar e 
sofrimento.  Muitas vezes os tormentos mais 2 -    Chegando a Roma, permitiu-se-lhe vender. o jogador de falar nos jogos, o literato 
fortes  vem quando andamos mais perto do morar, por sua conta, tendo em sua de falar na literatura, o músico de falar na 
Senhor. companhia um soldado (v.16). música, o crente, salvo, de falar na salvação de 
É bom notar o grande contraste entre a É possível que o soldado que foi acorrentado Cristo Jesus.
experiência de Paulo e a de Jonas; Jonas fugiu fosse um de uma escolta de quatro (comparar  Paulo expunha:
do Senhor; Paulo seguia a direcção de Deus. 12:14). Os soldados  revezavam-se, mas Paulo a) Testemunhando do reino de Deus.
Jonas mostrou-se remisso, dormindo na continuava acorrentado dia e noite . b) Persuadindo a respeito de Jesus Cristo.
tempestade; Paulo esforçava-se, animando e c) Baseado nas Escrituras (Lei de Moisés e 
socorrendo os passageiros.      Levantou-se o 3 -“Três dias depois...” (v.17). profetas).
temporal para destruir o navio por causa de Isso significa, conforme o costume dos Judeus 
Jonas; se tivessem seguido o conselho de Paulo de contar, que Paulo passou só um dia 7 - Vemos o seguinte resultado na atitude do 
não se teria perdido o navio. Jonas foi obrigado descansando da viagem. O “negócio do Rei” seu auditório (v. 26:27):
a testificar de Deus; Paulo fê-lo  repetidamente era urgente.  Paulo, como de costume, remia o a) Alguns ficaram persuadidos (podemos dizer- 
de livre vontade; os passageiros salvaram-se tempo (I Sam. 21:8 e Col. 4:5). creram);
lançando Jonas ao mar; os tripulantes e presos b) Outros continuaram incrédulos.
foram salvos por causa da presença de Paulo. 4 - “Convocou os principais Judeus” Paulo, a propósito cita Isaías 6:9-10, citação 
Grande é o contraste entre aqueles que passam Era seu costume, logo ao chegar á cidade ir á que aparece três vezes no novo testamento, 
grandes provações ao lado de Jesus Cristo e sinagoga. Esta vez não foi ter com eles; estava cada vez em tempo de grande crise para o povo:
aqueles que as experimentam, porque andam preso. Fala-se que haviam sete sinagogas e a) Em Mateus 13, quando recusaram Jesus;
longe d'Ele. cerca de sessenta mil Judeus em Roma.    A b) Em João 12, na véspera da crucificação; 
 A verdade é que Paulo estava a caminho de um entrevista do apóstolo com os Judeus romanos c) Em actos 28, quando a rejeição dos Judeus 
palco novo para pregar, com intrepidez, o recapitula um dos temas de Actos, a saber, a foi completada.
Evangelho: - Roma. rejeição generalizada do Evangelho por parte Após essa citação Paulo define a destinação 

dos Judeus. prioritária da salvação aos gentios que, disse 
1 -    Paulo chegou a Roma como o Senhor De início proclama a sua inocência quanto ao ele ”a ouvirão” (v.28).
lhe havia assegurado. seu comportamento cristão, declarando, 
Quantos grandes homens entraram em Roma firmemente, nada haver feito contra o povo ou 8 -  No v. 30, lemos que Paulo ficou dois anos 
cor oad os e tri unf ant es que  era m uma  contra o costume paterno.  Seria bom se inteiros na sua própria habitação que 
verdadeira praga para a sua geração?  Mas pudéssemos sempre invocar a rectidão de alugara.
Paulo, que era uma das maiores bênçãos para a nosso comportamento  cristão perante os  Tais demoras da justiça eram comuns.          
sua geração, entrou desprezado, como um outros! Neste caso parece que a demora foi causada:
pobre cativo! a) Pela perda dos papeis oficiais no naufrágio;
O mundo nunca pode conhecer os filhos de 5 - Os Judeus afirmam não terem recebido b) Pelo não aparecimento dos acusadores;
Deus, porque não conhece a Deus.  Quando nenhuma correspondência da Judéia a seu c) Pela dificuldade de ajuntar as testemunhas.
Paulo chegou a Roma, esta era uma cidade de respeito (v.21). Entretanto, continuava acorrentado a um 
dois milhões de habitantes, dos quais mais ou Poder í amos  pensa r  que  os  Judeus  soldado.Mas, desse púlpito falava a todos os 
menos metade eram escravos desprezados. continuassem sua perseguição contra Paulo, que o visitavam pregando o reino de Deus.Mas 
 Nero era o imperador.  Apesar de ele não ter levando o caso a Roma.  Mas é provável que também alcançava as extremidades da terra e 
mais de 25 anos de idade, as suas mãos haviam Paulo tenha apelado para César com a os limites do tempo com a sua mensagem, que 
sido manchadas com o sangue de sua própria convicção de que os Judeus desistiriam desse ainda continua ecoando (Fil. 1:12-14; 4:22; 
mãe, Agripa, e, talvez, com o da sua esposa intento, pois em Roma não teriam auditório Filemon 10, etc). Foi durante esses dois anos 
Otávia. (18:2).  O mesmo aconteceu com Davi que que escreveu as preciosas epístolas aos Efésios, 
Paulo chegou a Roma “na plenitude da bênção escolheu fugir para a terra dos Filisteus para aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. 
de Cristo”, como afirma que queria fazer (Rom. escapar das mãos de Saul.  O Rei lá não tinha Prega ” sem impedimento algum” (v.31). Veja 
15:29). coragem de ir buscá-lo (I sam. 27:1-4). Os II Tim. 2:9.  Como podia Paulo pregar “sem 
Temos o alvo de visitar os irmãos somente Judeus, de qualquer  maneira, mostravam impedimento algum” quando  estava  em 
quando estamos cheios do Espírito Santo, para interesse em conhecer a “seita que por toda a cadeias e o monstro Nero no trono?
comunicar-lhes as bênçãos de Deus?(Rom. parte é impugnada” (v.22). O Evangelho deve  Descobre-se nessas palavras penetrantes o 
1:11). Paulo nunca se referiu a si mesmo como ser pregado em todo o mundo embora saibamos segredo da força que transforma o íntimo dos 
o prisioneiro de César, Mas sempre de Cristo que nem todos o recebem. homens. Satanás não pode, de forma alguma, 
(Ef. 3:1 - Fil. 1:12-14). Era embaixador em abafar o nosso testemunho, se guardarmos o 
cadeias (Ef. 6:20).  Em Roma era embaixador 6 - Paulo dispôs-se a pregar-lhes o nosso contacto com o poder que vem dos céus.
de Deus: Evangelho e podemos saber, com que (Fim do estudo)
a) aos Judeus (vs. 17-29); alegria, embora preso, exactamente porque 
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11 de Setembro
A Bíblia face à tragédia

Calma no meio da crise

U M A  C E RT E Z A :  S a l m o  
145:13b-14

pesar de ter acontecido há doze meses, 4. DEUS FAZ NOVAS TODAS 
a grande maioria de nós recorda-se AS COISASAvivamente dos ataques às torres do a. Isaías 43:18-21 - Estejam 

World Trade Center e restantes acontecimentos atentos a algo novo 
desse dia nos EUA. Provavelmente esta será b. Isa.65:17-25 - A nova criação 
uma memória para o resto da nossa vida. de Deus espera por vós 
No meio da grande tragédia que foi para a c. 2 Coríntios 1:3-7 - Deus vos 
humanidade, e para muitas pessoas e famílias, a consolará e curará avião. O voo 93, da United Airlines, acabaria 
Palavra de Deus pareceu a muitos mais viva e   UMA CERTEZA: Isaías 65:17 num campo de Pennsylvânia.  As autoridades 
acutilante do que alguma vez antes. estão convencidas que este acto de extrema 
Principalmente para muitos nova-iorquinos e 5. CONFIEM EM DEUS coragem impediu que o avião tenha sido 
norte americanos, que durante algum tempo se a. Salmo 11 e  91:1-2 - O Senhor é a nossa projectado sobre o alvo dos piratas (talvez a 
sentiram perdidos e angustiados, vários textos fortaleza Casa Branca). Quando Tood ligou à operadora 
das Escrituras Sagradas proporcionaram o ele fez três coisas cruciais. Falou com Deus e 

Publicação da Sociedade Bíblica:consolo e a esperança de que necessitaram recitou a Palavra  de Deus. Depois, Todd  gritou R. José Estêvão, 4-B . 1150-202 Lisboa desesperadamente. "Vamos!" Nas palavras do seu pastor, Warren www.sociedade-biblica.pt A Sociedade Bíblica Americana, com a ajuda Bird, "aquelas duas frases - clamando por Deus 
das ofertas de muitos crentes norte americanos, e depois avançando pela fé,  representam aquilo 
pôde distribuir nessa altura cerca de 4 milhões que Todd era de facto, tanto no seu pequeno 
de cópias da porção bíblica "Deus, o Nosso grupo, como líder jovem, como marido e como 
Refúgio e Força". Nessa publicação reuniram- um crente no mundo do trabalho". Quando a fé e a acção se mantêm paralelas
se textos que incentivamos os nossos amigos em Em 5 de Outubro de 2001, numa carta enviada 
Portugal a ler como gesto de solidariedade para pela Casa Branca à universidade, podia ler-se: À medida que se vai escrevendo a história dos 
com os milhões que, em Nova Iorque e por todo "Wheaton College mantém-se firme pelas acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, nos 
o mundo, viveram e vivem no meio da tragédia, coisas que permanecem: pela fé, pela  Estados Unidos, ouvimos relatos de vivências 
desespero, e sofrimento. integridade, e pelo serviço aos outros. Foram que nos fazem voltar às Escrituras, ou aos pés do 
Hoje mesmo e nos próximos dias, tire uns esses valores que ficaram expressos na vida e no Pai Celestial.  Todd  Beamer é protagonista de 
minutos e deixe esta Palavra guiar os seus sacrifício de Todd Beamer."uma delas.
pensamentos e emoções: O Dr. Jim Plueddemann, ex-professor daquela Naquela manhã, Todd embarcou no voo 93, da 

escola e actual director da missão SIM United Airlines, a caminho de Washington, D.C. 
1. DEUS COMPREENDE OS VOSSOS Internacional, costuma contar aos seus alunos O avião, um boeing 757,  caiu em Pennsylvânia. 
MEDOS que a vida cristã se assemelha a uma linha de Morreram todas as 44 pessoas a bordo. Todd, 
a. Salmo 77:1-10 - Porque me rejeitaste, Senhor comboio, com dois carris. Um destes carris funcionário da Oracle  Corporation, tinha 32 
Deus? ilustra a nossa fé,  o nosso conhecimento, aquilo anos. Casado com Lisa, tinham dois rapazes, o 
b. Salmo 44:23-26 - Faz alguma coisa, Senhor! em que cremos. O outro carril ilustra a nossa David (4 anos) e o André (18 meses). Na altura, 
c. Salmo 25:14-21 - Clamo a Ti, Senhor, por vivência,  o nosso comportamento, em o casal esperava o terceiro filho.
misericórdia obediência ao Senhor. Estes carris devem Todd e Lisa haviam-se conhecido durante os 
d. Salmo 143:7-10 - Clamo a Ti, Senhor, por manter-se sempre paralelos - crer na Palavra e seus estudos no Wheaton College, onde se 
orientação obedecer sempre à Palavra. Se estes carris licenciaram em 1991.
e. Lam. 3:18-24 - O Senhor vos encherá com deixarem de ser paralelos... é a queda.A bordo do 757, Todd conseguiu  ligar o 
esperança  Nas palavras de Lisa, "Todd viveu cada dia telefone do avião para uma operadora da 
 UMA CERTEZA: Lamentações 3:22 procurando tomar pequenas decisões que companhia aérea. Nessa conversa, de cerca de 

estivessem de acordo com os propósitos que 15 minutos, Todd descreveu calmamente a 
2. DEUS CUIDARÁ DE VÓS tinha para a vida. As acções que assumiu em 11 situação. A bordo estavam três piratas do ar, dois 
a. Mat. 6:25-34 - Deus conhece as vossas de Setembro foram mais um exemplo disso dos quais armados com facas. Os passageiros 
necessidades mesmo. Obviamente, estas foram das mais estavam conscientes de que dois aviões tinham 
b. Isaías 40:27-31 - O Senhor vos dará força difíceis decisões que ele tomou, mas ele pode sido projectados sobre as torres do World Trade 
c. Rom. 8:18-30 - O Espírito Santo está aqui, Tomá-las nesse dia porque praticou cada dia, Center e um outro sobre o Pentágono. Todd 
para ajudar antes de 11 de Setembro." disse que um grupo de passageiros tentaria  
d. Mateus 6:7:13 - O Senhor vos ensinará a orar O terceiro filho nasceria a 9 de Janeiro de 2002. retirar o controlo do avião aos piratas do ar. 
UMA CERTEZA: Romanos 8:25 É uma menina. Chama-se Morgan. "O que me Naquele clima de tensão máxima, Todd pediu à 

preveniu da histeria foi conhecer a verdade - no operadora para o acompanhar numa oração. Ela 
3. O AMOR DE DEUS É CERTO fim, estava tudo bem... Está tudo bem com a  concordou. Eles oraram: "Pai nosso que estás 
a. Salmo 46 - Deus está convosco eternidade, mesmo que aqui e agora não esteja. nos céus..." Depois Todd  recitou o Salmo 23: 
b. Salmo 62:5-8 - Deus vos manterá em As fundações da minha vida ainda estão "O Senhor é meu pastor..." e gritou: "Jesus, 

 segurança intactas"- confessou Lisa.ajuda-me!" A última coisa que a operadora pode 
c. Salmo 145:13b-16 - Deus providenciará 

ouvir, logo depois, foi a voz de Todd, gritando 
d. Salmo: 36:5-9 - O amor de Deus é fiel Fernando Ascenso  aos colegas passageiros: "Estão prontos? 
e. Rom. 8:31b-39 - Nada nos separará do amor  fascenso@clix.ptVamos! (Let´s Roll). Todd e um pequeno grupo 
de Deus

de passageiros tentaram reassumir o controlo do 
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Uma palavra do Coordenador
s Nações Unidas declararam o ano de 2002, como o Ano de 
Protecção às Montanhas. Portugal é um país montanhoso. ALembro-me de decorar na minha instrução primária o nome 

das serras de Portugal: Penedo, Suajo, Gerês, Larouca...... acabava 
com a serra do Caldeirão e de Monte Figo, no Algarve. 
Na Bíblia são de especial citação: o monte Sinai, onde Deus Jeová se 
revela como o EU SOU e onde mais tarde foram dados, a Moisés e ao 
povo escolhido de Deus, “Os Dez Mandamentos” e toda a Lei; o 
monte Carmelo, onde Elias defrontou os profetas de Baal, 
envergonhado-os perante todo o povo de Israel, e onde o povo se 
voltou de novo para o Senhor.
Nos evangelhos temos “O sermão do Monte”, que foi dado por Jesus 
Cristo (John Stott escreveu um livro sobre este sermão com 
maravilhosas aplicações para nós hoje).
Jesus subiu para os Céus do monte das Oliveiras e nós aguardamos a 
sua Segunda Vinda. Os Anjos disseram aos discípulos que aquele que 
haviam visto subir, assim desceria. Creio que Ele descerá ali.
Hoje é o tempo, entre os acontecimentos relatados, que aconteceram e 
irão acontecer relacionados com este monte (S.Mateus 28:18-20), sim, 
é o tempo da Igreja ir, pregar, baptizar, ensinar e discipular. 
Prezados irmãos, este é o tempo de descer a montanha e encontrar 
multidões carentes de ajuda, famintas pelo que a Igreja de Jesus Cristo 
tem, que lhe foi outorgado por Deus. Sim, a Igreja é depositária da fé 
que pode salvar. As pessoas procuram ajuda, salvação e satisfação. 
Nós, como Igreja, temos de levantar os nossos olhos para os montes e 
ver, com os olhos da fé, o nosso Deus, que já providenciou resposta, 
com poder, através de Jesus (Salmo121). É verdade, foi no monte do 
Calvário que Jesus, o Filho Obediente, deu a Sua vida por mim, por ti, 
por cada um, para salvação dos que crêem no Seu sacrifício perfeito e 
completo.
Hoje a Igreja, com a unção do Santo Espírito, pode dar o que de graça 
recebeu. O próprio Deus continua, através do seu Espírito, a ter hoje a 
resposta para as necessidades mais profundas do ser humano. 
A mesma Igreja é chamada a ser Sal e Luz, seja através de 
organizações e organismos na área do Ambiente (vide “A ROCHA”), 
seja através de Grupo de Auto Ajuda Mútua, seja ainda através de 
ajuda aos que, tendo chegado de tão longe procurando respostas para 
as suas necessidades de uma vida melhor, podem encontrar uma 
comunidade onde são recebidos com amor. Tantas outras formas 
através das quais podemos abençoar esta terra que geme com dores de 
parto esperando a redenção a acção através dos filhos da Luz!
Vamos agarrar o testemunho que nos tem sido dado e fazer com a ajuda 
de Deus o que Ele tem preparado para nós executarmos. Deus é bom e 
temos o privilégio de sermos comparticipantes da Sua obra. Aleluia!
Os que confiam no Senhor estão firmes como o monte de Sião, diz 
no Salmo 125. Vamos trabalhar, com a confiança posta n'Aquele que 
prometeu não nos deixar sós.  
António Calaim.

Miguel, Dália, Abigail, Miriam  e Gabriel
Fafe

Rui Pedro e Sandra Freire
R. Prof. Guilherme Assunção, Lote 3, 2.º Esq.
2640 - 488 Mafra

Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo do que pedimos  ou pensamos, "segundo o poder que em nós opera.” Efésios 3:20

Louvamos o Senhor pelas senhoras que continuam a assistir às  reuniões 
evangelísticas de chá em casa da Nancy.
Ore por um avivamento e por um  casal para nos ajudar na implantação 
desta Igreja em Fafe; pois a nossa colega Nancy  vai deixar este ministério  
no final de Setembro.
Louvamos o Senhor pela benção  do  acampamento anual, pela protecção 
nas muitas viagens feitas com os rangers, e pela presença dos familiares na 
cerimónia final de graduação.
Ore por frutos neste meio  de  evangelismo. Continuamos a colocar  
literatura evangelistica na sala de estar.
Louvamos o Senhor pelo 3º English Camp com 28 campistas (09-
14/07/02), organizado novamente pela   Kirkley  Greenwell e pela Nancy 
Zellers. Foi  uma boa oportunidade de evangelismo pessoal; porque não se 
pode falar abertamente do Evangelho, como sucedeu no English Bible 
Camp. 
Louvamos o Senhor pela protecção nas muitas viagens que fizemos, como 
delegados regionais no Distrito de Braga, para visitar  37  escolas ( em 8 
concelhos), pastores e obreiros. Este ano tivemos a ajuda de 5 delegados 
locais em outros concelhos do Distrito de Braga, para nos ajudar nesta 
grande tarefa. Continuamos encorajados com algumas escolas receptivas, 
e  desanimados com a contínua oposição que ainda continuamos a ver no 
Concelho de Fafe. Mesmo assim, voltamos a distribuir folhetos nas 
escolas em  Fafe.
Ore por mais abertura para o ensino de EMRE nas escolas.
Ore pela formação duma equipa no Norte, para  este ministério de 
evangelização e restauração conjugal. O 1º Encontro de Casais com Cristo 
(E.C.C.) no Norte liderado pela Igreja de Sintra  (13 e 14/04/02) foi uma 
grande bênção.
Ore pelo  2º Encontro de Casais com Cristo (E.C.C.) planeado para 26 e 
27/10/02, liderado pelo ECC-Norte.
Louvamos o Senhor pela bênção que tem sido o Gabriel Mateus de Castro 
(nasceu às 21:50 de  07/06/02 com 51cm e 3,750Kg) no nosso lar (um 
presente inesperado de Deus:  melhor gravidez, melhor parto  e  melhor 
leite materno).

stamos muito gratos a Deus por sermos parte deste ministério. 
Sabemos que não somos dignos de fazer nada para Deus, nem Emerecedores de todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. 

Deus nos concedeu esta graça a que não podemos enjeitar.

Cartas de Missionários
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O Daniel aceitou Jesus como Salvador, no Amado  Irmão  tenho  
acampamento,  (...). sentido muito forte que 
YOUTH REACHOUT  No mês de Junho, com Deus está a  levantar no 
este grupo,   percorremos várias Igrejas da zona nosso meio uma nova  com alegria e bastante satisfação que 
de Lisboa e Centro, fazendo campanhas ao ar estratégia, vinda do Seu compartilho estas palavras convosco.No 
livre, distribuição de literatura e evangelismo. coração para a igreja  Émais profundo do meu ser tenho sempre 
Foi um tempo muito abençoado e gratificante, p o r t u g u e s a .  E s t a  alegria ao acordar pela manhã , ao recordar-me 
vimos Deus a trabalhar não só nas pessoas est ratégia representa que a Graça  e o Amor de Deus me bastam para 
perdidas mas também no amadurecimento um  gr an de  de sa fi o caminhar. 
destes jovens. (evangelismo criativo) Sei que nos nossos dias temos esquecido que 
ACAMPAMENTOS 2002 -  Mais uma mas eu entendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça  
temporada de acampamentos passou. Este ano,  para a proclamação do de Jesus. Romanos 5-20-21, mas vivemos 
tivemos oportunidade de ministrar a mais de 500 evangelho é bastante  confiantes de que Jesus enviou o Consolador 
pessoas. Agradecemos ao Senhor porque muitas eficaz. Já há algum tempo, precisamente há três para nos lembrar de tudo o que Ele (Jesus) havia 
tomaram a decisão de aceitar Cristo como seu anos, que eu tenho vindo a trabalhar com este dito. João 14-26
Salvador, e muitas outras foram desafiadas, ministério (anunciar o evangelho de Jesus, Esta é a promessa que Jesus deixou: “E eis que 
dedicando as suas vidas para servirem o Senhor. através de dramas, coreografias, danças, etc.). eu estou convosco todos os dias...”, e só em saber 
CLUBES BÍBLICOS -  Já começou o novo ano Tenho visto a abertura da igreja portuguesa com isso  me alegro  pois o meu salvador vive, 
lectivo e com isso começaram também os relação a este ministério, convidando-me a ALELUIA! Falando do ministério, mais um ano 
Clubes Bíblicos. Connosco esteve a igreja de ensinar e a equipar grupos de jovens para o que findou dando também o encerramento de 
North Star, EUA, que, além de trabalho de evangelismo criativo. É neste âmbito que estarei mais uma Escola de Treinamento e Discipulado 
jardinagem no acampamento e evangelismo, nestes meses de Junho e Julho a preparar os (Eted). Esta Eted contou com cinco estudantes 
esteve também nos programas de lançamento jovens que se envolverão na Campanha de dos quais quatro foram Portugueses, e isso tem 
dos Clubes Bíblicos. Evangelismo dos Açores. É algo que me agrada, alegrado os nossos corações como Missão 
Sentimo-nos encorajados para continuar a fazer têm sido como um romance ou até mesmo como (Jovens Com Uma Missão), pois sabemos que o 
o nosso melhor para Deus e contamos com todos um namoro que tem queimado o meu coração. tempo de Deus para Portugal está a chegar, e o 
vós. O vosso apoio tem sido importante e Este romance tem gerado grandes sonhos e desejo de Deus é levantar jovens para irem às 
louvamos a Deus por cada um. Continuamos a expectativas, por isso sinto bem forte que esta nações anunciando o evangelho, desfazendo o 
confiar em Deus para a provisão das nossas estratégia está no coração de Deus para Portugal, costume e quebrando o jugo que Portugal é 
necessidades e, pela Sua graça, não temos nada a e vou mais adiante, vejo que o evangelismo como um estaleiro que só recebe missionários 
lamentar, se bem que ainda nos faltem 40% de criativo é para os nossos dias .vindo de outros Países, mas com gloria a Deus 
sustento fixo. O alvo deste ministério é procurar contextualizar isso está a mudar e é o Seu desejo equipar jovens 
ORAÇÃO E LOUVOR: a apresentação do evangelho à imagem das Portugueses e levantá-los para ministrar à nação 
--Decisões no Verão e Novos membros da parábolas de Jesus visando:e às suas necessidades,também adorá-Lo em 
Equipa da PV; Clubes bíblicos e Trabalho na - A transformação e o alcance de almas;Espírito e em verdade.
Igreja; Daniel na pré-primária e Sustento -  Mostrar o verdadeiro carácter de DeusN a s  n o s s a s  c a m p a n h a s  e  i m p a c t o s  
mensal. -Tornar a mensagem de Jesus acessível a evangelísticos, tanto no ministério de 

milhares de pessoas que estão saturadas de ouvir adolescentes (King”s   Kids) como na Escola de 
sobre religião.Treinamento e Discipulado, Deus tem mostrado 
Também visa a despertar o crente para o uso da o seu coração ao revelar-nos o Seu Amor e a Sua 
arte e da criatividade nas suas diversas formas de vontade, ao dar-nos promessas e palavras de 
expressão trazendo a vida de Cristo a nós. O encorajamento como esta : “E serão como 
objectivo é :valentes ...... esmagando os inimigos;  porque o ue a graça de nosso Senhor Jesus Cristo - Adorar a pessoa de Deus:Senhor estará com eles, e eles envergonharão os esteja convosco e que a Sua direcção - Levar as boas-novas do evangelho às nações;Q que andam montados em cavalos.” (Zacarias 10-possa sempre guiar o vosso ministério. - Resgatar culturas para Deus ;5). Damos sempre graças a Deus pela generosidade -Despertar no meio do povo evangélico o É interessante saber que Deus está a capacitar, que é suscitada no coração dos nossos irmãos. verdadeiro valor da arte e a importância do seu aperfeiçoar e a trazer santidade à vida dos jovens Estamos reconhecidos pelo vosso apoio, tanto bom uso no Reino;(Jeremias 18-1-6) ao nível espiritual quanto material. Que o -Treinar outros que desejam alargar o ministério O Apóstolo Paulo fala em Efésios que Cristo Senhor vos recompense ricamente. de artes.  Jesus é a principal  pedra de esquina, no qual Como é do vosso conhecimento, eu e a Hélène O meu alvo é a implantação deste ministério em todo o edifício (jovem), bem ajustado encontramo-nos em Inglaterra frequentando um Portugal, para uso do Reino e serviço da Igreja (delapidado, firme), cresce para templo Santo no curso de teologia na E.M.F. (European de Jesus.Senhor. Efésios 2-20(b)-21Missionary Fellowship), em Welwyn, a cerca de Deus diz-nos, através da Sua palavra que Para ser franco é isso que está acontecer comigo, 40km a norte de Londres. (...) Várias disciplinas  devemos ser sábios no proceder, em relação à Deus tem lapidado o meu carácter, motivações e (...) são leccionadas por docentes especializados ministração e aoalicerçando o meu novo homem nascido em cujo ministério é amplamente reconhecido não 

Jesus para que não haja ofuscação da luz nem da somente no Reino Unido, mas também além 
Sua Glória. fronteiras.
Paulo em outra ocasião adverte os Efésios para Além dos estudos que compreendem as aulas da 
se despojarem do velho homem e seguirem a parte da manhã e de um ensaio semanal de 3000 
santidade segundo o homem criado e nascido em palavras (sobre Teologia Sistemática, ou 
Jesus. (Ef.  4-22-24)  Apologética, ou Introdução às Escrituras, ou 
Esta palavra tem de ser verdadeira e constante História da Igreja, ou Seitas) devmos também 
em nós  (em mim), e está de acordo com o estilo participar na vida da igreja local e nos trabalhos 
de vida que Deus idealizou para aqueles que são práticos dentro da Escola.
chamados pelo seu nome: permanecer firme e Querendo Deus, o curso acabará em Abril do 
inabalável, vigiando em todo o tempo é o próximo ano. Até lá, muito trabalho nos espera. 
propósito de Deus.Todavia, acreditamos que será uma mais valia 
Às vezes deparo que só tenho sucesso quando tanto para o ministério na igreja local como para 
sujeito minha vida a Deus  (quando me esvazio e a obra de Deus no país em geral.
me rendo a seus pés ).

Vanderlain Carvalho
Torcatas

João Miguel Correia Pereira
Guessens - 6, Codicote Road 
Welwyn-Herts; AL6 9NB - Inglaterra

 crescimento espiritual. 
O profeta Isaías inspirado por Deus escreveu :  
“Aumenta a tua casa, constrói outros quartos, faz 
a tua morada maior e mais firme” Is 54-2 
(tradução bíblia nova ) Tudo tem o seu tempo 
determinado, e há tempo para todo o propósito 
debaixo do céu, tempo de dar, e tempo de buscar. 
É com esta palavra que pretendo ir fazer a Escola 
de Arte da JOCUM  no Brasil (Contagem/MG). 
A escola será realizada no período de 22/8 a 
22/11. Tenho orado a respeito deste projecto, 
visto que sinto a necessidade de aprender mais 
sobre este ministério e de me  aperfeiçoar mais 
para desenvolvê-lo em Portugal e servir melhor 
a Igreja Local.
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus ActuanteIgreja em Belomonte Família Bernardo
S. Tomé e Príncipe

Walter Gonçalves
Bósnia

um de vós que o Senhor se revele a cada um, 
como este Deus maravilhoso que trabalha para 
aquele que nele espera.mados Irmãos: Damos Graças a Deus, 
Este verão a minha casa teve uma média de 16 pelo que tem acontecido ultimamente mados irmãos, agradecemos a pessoas dormindo e comendo aqui, alguns dias Aneste local, O Senhor tem movido todos vocês que tem orado, tivemos 22 pessoas. Esta casa tem sido corações. Acontribuído e se preocupado realmente uma benção para o nosso ministério.1. Uma equipa da O.M., constituída por mais de 
A igreja local tem crescido menos este ano em connosco.20 jovens, de várias nacionalidades, efectuaram 
relação ao ano passado. Mas podemos louvar ao Perspectivas ministeriais: As portas nos primeiros dias de Agosto (de 1 a 11), uma 
Senhor por aqueles que foram baptizados em continuam abertas para o Evangelho. cobertura evangelística, por vários locais á volta 
Abril, pois a maioria deles permanecem fiéis ao desta Igreja, (Alfandega, Ribeira, Banharia, Sé, Presenciamos porem, um crescimento 
Senhor e agora dia 06 de Outubro tivemos mais 8 etc.), dando testemunhos pessoais, cânticos, assustador das seitas e uma adesão activa e 
novos irmãos e irmãs que passaram pelas aguas com um programa infantil, dezenas de filmes crescente ao catolicismo por parte dos 
do baptismo, desta vez todos adultos. "Jesus", foram ofertados. jovens. Continuamos convictos de que o Dia 13 de Outubro tivemos a nomeação dos 2. Deste trabalho, originou o compromisso de Senhor nos chamou para servi-lo em São nossos primeiros diáconos e presbíteros. Temos algumas pessoas seguirem a Jesus, mas acima de 

Tome e Príncipe. O desafio que Ele nos tem ministrados estudos para a igreja local desde o tudo, tivemos de alterar a Escola Dominical 
mês de julho sobre a vida da igreja e sobre as dado e a implantação de igrejas. Igrejas dando-lhe um novo título de "Clube infantil 
qualificações bíblicas para os presbíteros e teologicamente fundamentadas no Novo Bíblico", a estes encontros ao Domingo de 
diáconos. este ano. T e s t a m e n t o ,  a u t ó c t o n e s  n a  s u a  manhã. 
Durante todo o verão tivemos dentistas Temos neste momento mais de 10 crianças que funcionalidade e missionárias na sua 
voluntários trabalhando na nossa clínica se juntam a nós (algumas carenciadas de fracos prática. 
dentaria; 4 americanos, um casal das Ilhas recursos -  à volta da Igreja, existem problemas Planeamos estabelecer um Centro de 
Faroes e Elaine là de Piracicada/ Brasil. Tivemos g r a v e s ,  c o m o  o  a l c o o l i s m o ,  Treinamento Bíblico intensivo na nossa também um curso intensivo de protése dentària Toxicodependência). casa a partir do primeiro semestre do ano ministrado pela Fernanda Ramiro de Vila 3. Para nos ajudar temos uma jovem da OM, a 

2004. Orem para que o Senhor nos capacite Clementino para dois irmãos da igreja local, foi Grey,que tem dado o seu contributo usando os 
realmente um milagre para os dois aprenderem e nos de os recursos necessários.dons que Deus lhe deu, mas também nos alegrou 
técnicas de base em dez dias, eles não só Como nos sentimos no ministério: As imenso no passado dia 15/09/2002, estiveram 
aprenderam como estão fazendo dentaduras lutas, as opressões internas e externas são connosco Jovens da Igreja da Alumiara, liderada 
sozinhos para o povo; mais de 630 pessoas foram pelo Ir. Marcelo, os quais nos presentearam com constantes. Vivemos dias tão difíceis como 
beneficiadas com a clinica dentaria este ano, mas os Fantoches, para delícia das crianças. nunca antes. Isto tem nos desgastado 
o mais importante foi a quantidade de literatura 4. No dia 22/09/2002, pela 17,30h, realizamos bastante. Sentimo-nos sozinhos e 
bíblica e novos testamentos que as pessoas Baptismos nesta Igreja. Damos Graças a Deus incapacitados. Ao sermos confrontados pegaram para ler em casa. Nós instalamos uma pelas decisões de 2 irmãos, que quiseram com situações diversas, temos descoberto a mesa de literatura no corredor de espera onde as cumprir a Palavra de Deus. 

nossa inexperiência e a falta de preparo para pessoas não só puderam ler, mas como levar os 5. Foi-nos mostrado que se mudarmos a maneira 
livros e Novos testamentos para casa. Este é um um trabalho pioneiro e transncultural. de actuar o inimigo vai ficar confundido e a 
grande assunto de intercessão, para que o Senhor E s t a m o s  a  r e p e n s a r  a  n o s s a  realidade é que ele já está confuso, não queremos 
use toda aquela literatura para despertar muitos responsabilidade na obra que o Senhor tem perder estas crianças. 
corações ao evangelho da graça.- Pedimos as vossas orações pelo exposto, pois colocado diante de nós. Cresce em nosso 
Estamos precisando de dentistas e protéticos sabemos que o nosso adversário não está coração o desejo e a necessidade de um 
cristãos que queiram passar um mês ou 15 dias satisfeito com isto tudo, mas temos vindo a pedir afastamento do ministério por um período 
aqui para trabalhar em nossa clínica e laboratório ao Senhor por estas crianças, que o Senhor salve de tempo, para nos reciclarmos e de protése dentária.as suas almas, e também a dos seus pais. redefinirmos nossa visão e prioridade Em Julho t ivemos o nosso segundo Ao Senhor Jesus seja dada toda a Glória, 

ministerial. E, sinceramente, se ainda não o acampamento da igreja local sob tendas na beira Humberto Gomes
de um lago nas montanhas bósnias. Foram mais fizemos, e porque não temos para onde ir. 
de 50 pessoas participando do acampamento. Orem por nos e pelo futuro do nosso 
Foram dias de muita edificação e bênçãos para ministério. 
os nossos irmãos. Esperamos realizar um Trabalhos: A igreja na cidade capital 
acampamento de inverno em janeiro para os continua a crescer e os trabalhos estão bem 
adolescentes e jovens.ueridos Irmãos e irmãs em Cristo! Porque animados. Em Ribeira Afonso os crentes 
Gostaria de contar a maneira que o Senhor tem desde a antiguidade não se ouviu, nem mais antigos estão bem firmes e animados, Q salvo alguns de nossos novos irmãos tais como; com ouvidos se percebeu, nem com os 

mas os crentes novos estão a sofrer pesada Hussein, um antigo muçulmano que se tornou olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para 
perseguição e alguns estão retrocedendo. O budista e que hoje confessa a Jesus como o único aquele que nele espera. Is 64.4

que pode realmente dar significado a sua vida; trabalho em Nova Canaa, foi o que mais Verdade esta que temos experimentado quase 
Zineta ,que foi atraída para o evangelho depois sofreu com a nossa viagem ao Brasil. A que diariamente em nosso ministério aqui na 
de ver o entusiasmo e alegria com que a equipe Bosnia em ver este Deus tremendo cumprindo as frequência as reuniões e muito boa mas o 
de brasileiros trabalhou aqui; Jasmin, jovem que suas promessas e realizando milagres em nossas mau testemunho de alguns crentes durante o 
depois de mais de um ano orando por ele, vidas e nas vidas daqueles a quem ele nos tem tempo da nossa estadia no Brasil, 
também se decidiu quando a equipe de permitido contactar e auxiliar. São quase duas prejudicou bastante o avanço da obra. 
brasileiros estava aqui. mil pessoas que nós alimentamos e auxiliamos Sabemos que a Palavra de Deus não volta Damos graças ao Senhor por todas aquelas mensalmente pela graça e intervenção divina. 

vazia, mas nos entristece saber que muitas igrejas e irmãos que de alguma forma Algo que temos procurado ministrar a equipe de 
daquelas pessoas estão sendo seduzidas cooperaram para os nossos diversos projectos Bosnios que trabalha comigo na ajuda 

humanitários, pois isto não somente manifesta o pelas seitas.  humanitária é a dependência de Deus e a 
amor do Senhor pelo pobre e desamparado mas Bênçãos do Senhor.confiança estrita na sua palavra, para que eles 
também contribua para a salvação de centenas de exercitem a sua fé em Deus e não em homens ou  Amilton, Adriana e Asafe.
almas. organizações. E esta é a nossa oração por cada S. Tomé e Príncipe.
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0S  
ELEITOS
DE  DEUS

Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa..." (I Pd "2:9). 

No dia 6 de Outubro aconteceu, no Brasil, 
o acto cívico mais sério e importante da sua 
história política.  O povo foi convocado 
para manifestar-se através do voto para 
eleger os seus mandatários, nas diversas 

sentidos e contextos, e que consiste na áreas da sua organização institucional.  
escolha ou eleição para um relacionamento 7.  A no ss a co nd iç ão  de  "e le it os " Todos os meios de comunicação se 
ou uma função específica. Lemos em Ef compromete -nos  com exerc íc ios  colocaram ao serviço das acirradas disputas 
1:4: "assim como nos escolheu, nele, antes espirituais e práticas    de virtudes cristãs, a eleitorais e muitos candidatos se 
da fundação do mundo para..." que estamos vocacionados, como "eleitos apresentam com propostas mirabolantes de 

de Deus", e que devem acompanhar a nossa realizações, ditas a benefício do povo. 
2. Não há texto bíblico que nos autorize a confissão de fé no Senhor Jesus Cristo e nos Dos meios mais escuros lançam eles 
concluir que a "eleição de Deus" implique identificar com Ele perante o mundo (Ef mãos, para poderem ser merecedores dos 
na Sua escolha dos que devem ser salvos 1:4-5; Cl 3:12;  Tm 2:10). Como "raça votos dos incautos eleitores. Infelizmente, 
(calvinismo), pois isso contrariaria a eleita" nos compromete, como "povo de o que mais acontece após a eleição é uma 
própria essência do Evangelho da Graça. propriedade exclusiva de Deus" com o tremenda frustração, pois nada do que se 
Veja I Tm 2:3-4:  "Isso é bom e aceitável dever  de “proclamarmos as virtudes promete cumpre-se, e as fantasiosas 
diante de Deus, nosso Salvador, o qual daquele que nos chamou das trevas para a qualidades proclamadas revelam-se 
deseja que todos os homens sejam  salvos e sua maravilhosa luz (I Pd 2:9).mentirosas e totalmente falsas.  
cheguem ao pleno conhecimento da Possamos agir como os eleitos de Deus. Esse é o melancólico quadro  político, 
verdade".não só no Brasil mas em todo o mundo onde 

PRIMEIRA BÍBLIA COMPLETA NUMA o exercício eleitoral se apresenta como a 
LÍNGUA INDÍGENA BRASILEIRA.3. O povo de Israel foi eleito por Deus para melhor forma para a formação dos 
Nos dias 24 e 25 de Agosto, foi entregue a a realização de um propósito específico da respectivos governos.  PRIMEIRA BÍBLIA COMPLETA NUMA Sua Soberana vontade (Dt 7:6-8; 28:1-14; São os "eleitos dos homens".  LÍNGUA INDÍGENA BRASILEIRA. 

Is 43:10-12, 20, 21). Pessoas foram Que decepção!  É verdade. Será na aldeia de Mapuera, no 
"eleitas" por Deus para actuações Mesmo assim, não podemos nos furtar ao noroeste do Pará, entre os índios Wai-Wai. 
específicas, como, por exemplo,  Davi (I Nenhuma outra tribo indígena no território cumprimento do nosso dever cívico, 
Sm 10:24; Sl 78:70) brasileiro possui a Bíblia completamente cumprindo-nos, no caso, buscar a direcção 

traduzida para sua própria língua. Hoje são do Senhor para a eleição dos que parecem 
conhecidas cerca de 180 línguas indígenas no 4. No Novo Testamento o "eleito" por ser melhores, sem aceitar injunções de 
Brasil. O trabalho entre os Wai-Wai começou excelência é Jesus Cristo (Lc 9:35; I Pd 2:4-ordem politiqueira e assumir atitudes 
em 1948 com a chegada dos primeiros 6).interesseiras e condenáveis, que envolvem missionários Norte-americanos entre eles: 

tanto candidatos como eleitores.  Roberto e Nilo Hawkins com suas respectivas 
5. A "eleição pela Graça" é o grande e Mas o assunto da "eleição" não tem esposas. 54 anos de trabalho resultaram nesta 
exclusivo privilégio de todo o cristão conotação, apenas, temporal. grande bênção espiritual e na perpetuação da 
autêntico, isto é, daquele que nasceu de cultura deste povo. A Bíblia contempla-o , relacionando-o 
novo pela fé em Jesus Cristo (II Co 5:17; Ef Mas como não poderia deixar de ser, o desafio com a economia de Deus e apresentando-o 
1:4-5). agora são as outras 179 línguas. Alguém aí como um dos factos mais importantes dos 

sentado no banco da igreja se habilita a ajudar? A Seus eternos propósitos na Sua relação com 
única razão desta situação não ser melhor para 6. A nossa eleição em Cristo Jesus coloca-o homem que Ele criou à Sua imagem.
os povos indígenas é a falta de pessoas, ou seja, nos imunes â qualquer acusação ou 
de crentes que entreguem suas vidas para condenação perante a justiça de Deus, Vejamos alguns aspectos: missões.

porque fomos justificados por Deus e 
Imagine se você não tivesse a sua Bíblia em 

contamos com a permanente intercessão do 1. É um acto divino que implica no português, como seria sua vida? 
Senhor ressuscitado, junto à destra de Deus exercício da Soberania de Deus, sendo um Que Deus vos abençoe. Márcio Rempel
( Rm 8:33-34). tema que aparece na Bíblia em  diferentes 
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Texto sem autor declarado

 Trindade é um ensino bíblico neste instante, assim como este instante era Espíri to Santo faz três. Em vez de 
difícil de entender. Alguns pensam futuro no passado . Não existe três 'tempos', somarmos, se multiplicássemos? Um vezes Aque é uma contradição e outros mas um. Isto é, eles compartilham a mesma um vezes um é igual a um. 

pensam que é um mistério que  não cabe ao natureza: o tempo.
homem perceber. Usemos o 'tempo' para ilustrar a Trindade. 
      A Trindade é explicada como sendo um Com o espaço, a ltura é  distin ta da Passado + presente + futuro daria três 
Deus que existe em três pessoas eternas, profundidade, que é distinta da  largura. tempos? Não. Claramente não.
simultâneas e distintas, conhecidas como o Ainda assim, não temos três 'espaços', mas Da mesma maneira, o  Pai, o Filho e o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. um. Elas têm a mesma natureza: espaço. Espírito Santo não são três coisas ou 
Para ajudar a compreender melhor a entidades separadas; mas três pessoas 
Trindade lemos em  Romanos 1:20: Na matéria, sólido não é o mesmo que distintas na natureza da divindade.                         
"Porque os atributos invisíveis de Deus, líquido, que não é o mesmo o vapor. Ainda 
assim o seu eterno poder, como também a assim, não temos três 'matérias', mas uma. Deus é uma trindade de pessoas: o Pai, o 
sua própria divindade, claramente se Ou seja, todos  compartilham a mesma Filho e o Espírito Santo. O Pai não é a 
reconhecem, desde o     princípio do natureza: matéria. Um  exemplo é a água: mesma pessoa que o Filho; o Filho não é a 
mundo, sendo percebidos por meio das Temos sólido (gelo), liquido (fluido) e mesma pessoa que o Espírito Santo e o 
coisas que foram  criadas." gasoso (vapor)  mas a sua composição Espírito Santo não é a mesma pessoa que o 

química é a mesma: H2O assim como as Pai. Eles estão em perfeita harmonia. Eles 
Note-se que este verso diz que a natureza, suas características e atributos. A única são co-eternos, co-iguais e co-poderosos. 
poder e os atributos de Deus podem ser dif erença  é a for ma de exposi ção . Se qualquer    deles fosse retirado, então 
vistos claramente na criação. (Extrapolando diremos que Deus Pai  não haveria Deus. 
O que significa? Devemos estar aptos a Poderoso, invisível, Deus - Espírito Santo  
aprender sobre os atributos, poder e Poderoso e invisível manifesta-se na nossa Existe, aparentemente, uma separação de 
natureza de Deus observando o que Ele fez? consciência e Deus Filho-Jesus Cristo  algumas funções entre os membros da 
Aparentemente, de acordo com a Bíblia, Visível, manifestou-se há 2000 anos atrás.) divindade. Por exemplo: o Pai sabe quem 
isto é possível. Quando um pintor pinta um será salvo (Ef 1:4); o Filho os redime (Ef 
quadro, ele reflecte  a capacidade e Note-se que existem três conjuntos de três. 1:7); e o Espírito Santo os sela (Ef 1:13).
sabedoria do autor. Existe uma trindade de trindades. Se nós 
Quando um escultor cria uma obra de arte o observarmos o universo verificamos estas Um ponto que é necessário esclarecer é que 
seu coração  e a sua mente são as fontes da qualidades como as marcas de Deus na  Sua Deus não é uma pessoa que adquiriu  três 
escultura que surge. A obra é realizada   c riação? Isto não é um exercício de formas consecutivas, isto é, o Pai tornou-se 
pela sua habilidade criativa. Os criadores de observação mas, uma  analogia para a o Filho que, depois, tornou-se o Espírito 
arte deixam as suas  marcas, coisas que lhe defesa da Trindade.           Santo . Nem é a Trindade uma  associação 
são próprias, alguma coisa que reflicta o de três deuses separados (Mormonismo).
que eles   são. Alguns críticos da doutrina da Trindade  (Is 43:10; Is  44:6; Is 45:14,18,21,22; Is 
Acontece o mesmo com Deus. dizem que ensinar a Trindade é ensinar a 46:5,9). 

existência de três deuses e não apenas um. 
Deus deixou claramente expressas as suas Eles dizem que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, "Eu sou o SENHOR e fora de mim não há 
marcas na criação. Basicamente, o universo e Deus, o Espírito Santo seriam três deuses, Deus" (Is 45:5).
consiste de três elementos: Tempo,  Espaço já que a soma do Pai mais o Filho mais o 
e Matéria. 
Cada um destes consiste de três 
componentes.' 
Tempo :Passado /Presente/  Futuro
Espaço:  Altura/  Largura/ Profundidade
Matéria:  Sólido/ Líquido/  Gasoso.

A Trindade ensina, que cada uma destas 
pessoas é distinta, ainda que na essência e 
na natureza sejam um só:  Deus.

Com o tempo, por exemplo, acontece o 
mesmo. O passado é distinto do presente, 
que é diferente do futuro. Cada um é 
simultâneo.  O presente agora já é passado 

A   TRINDADE
Um  tema  polémico ?

O
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Com o envio deste cupão (ou fotocópia), receberá gratuitamente o 
que assinalar:
o  Um Evangelho de S. João (da Bíblia);
o Um Curso Bíblico por Correspondência;
o  Uma Visita Nossa (território nacional).
Poderá também fazer este pedido via e-mail para:refrigerio@irmaos.net
Remeta para Refrigério, Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares.

Nome:___________________________________________________

Endereço:________________________________________________

C.Postal:______ -_____________ Idade_____ Tel.:________________
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O sexo antenupcial 
é pecado. Porquê ?

Porque Deus declara com clareza que a cada um de vós saiba 
prática sexual é para casados e, não, para possuir o próprio 
solteiros, nem para viúvos. Quando o corpo em santificação 
Espírito Santo, através de Paulo, dá e honra, não com o 
instruções sobre o casamento, em 1ª desejo de lascívia, 
Coríntios 7, afirma nos versículos 1 e 2: como os gentios que 
"Quanto ao que me escrevestes, é bom que não conhecem a Deus e 
o homem não toque em mulher, mas, por que, nesta matéria, 
causa da impureza, cada um tenha a sua ninguém ofenda nem 
própria esposa, e cada uma, o seu defraude a seu irmão; 
próprio marido". porque o Senhor, 
Toda prática sexual fora do matrimónio é contra todas estas 
pecaminosa e proibida por Deus. A isso a coisas, como antes vos avisamos e 
Palavra de Deus dá o nome de impureza. testificamos claramente, é o vingador 
Veja 1ª Coríntios 6:13: Os alimentos são porquanto Deus não nos chamou para a 
para o estômago, e o estômago, para os impureza, e sim para a santificação. 
alimentos; mas Deus destruirá tanto estes Descarte, quem rejeita estas coisas não 
como aquele. Porém o corpo não é para a rejeita o homem, e sim a Deus, que também 
impureza, mas, para o Senhor, e o Senhor, vos dá o seu Espírito Santo". Em Hebreus 
para o corpo". Veja, ainda, os versículos 13.2, lemos: "Digno de honra entre todos 
15-20: "Acaso, não sabeis que o vosso seja o matrimonio, bem como o leito sem 
corpo é santuário do Espírito Santo, que mácula; porque Deus julgará os impuros e 
está em vós, o qual tendes da parte de adúlteros". 
Deus, e que não sois de vós mesmos? Não Creio que estas Escrituras são bem 
sabeis que os vossos corpos são membros suficientes para nos convencer que Deus 
de Cristo? E eu, porventura, tomaria os não permite a prática sexual fora do 
membros de Cristo e os faria membros de casamento. Em 1ª Coríntios 7, depois de 
meretriz? Absolutamente, não. Ou não dizer que cada uma tenha o seu marido e, 
sabeis que o homem que se une à prostituta cada um, a sua esposa, a Palavra dá 
forma um só corpo com ela? Porque, como instruções sobre a conduta sexual dos 
se diz, serão os dois uma só carne. Mas casais, o que deixa claro que tal prática é 
aquele que se une ao Senhor é um espírito permitida dentro do matrimonio, mas 
com ele. Acaso, não sabeis que o vosso jamais para solteiros ou viúvos. Entre 
corpo é santuário do Espírito Santo, que casais unidos no Senhor é uma prática 
está em vós, o qual tendes da parte de sublime e deliciosa, mas fora disso, é 
Deus, e que não sois de vós mesmos? pecado. 
Porque fostes comprados por preço. D i g o  m a i s :  O  
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso namoro avançado de 
corpo". h o j e  e m  d i a  é  
O corpo do crente não lhe pertence e, sim, a pecaminoso, ainda 
Deus. Por isso, ele não deve usá-lo a seu que um acto sexual 
bel-prazer. Na epístola aos tessalonicenses não seja consumado, 
a Palavra de Deus afirma que o crente tem pois não há dúvida 
de conservar o seu corpo em santificação e que essa intimidade 
honra e que condena rigorosamente o mau excessiva excita a 
uso do corpo. Veja 1ª Tessalonicenses 4.1- p a i x ã o  c a r n a l ,  
8: "Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e provocando o desejo 
exortamos no Senhor Jesus que, como de sexual. Cristo disse 
nós recebestes, quanto à maneira por que que um mero olhar 
deveis viver e agradar a Deus, e l a s c i v o  j á  
efectivamente estais fazendo, continueis c o r r e s p o n d e  à  
progredindo cada vez mais; porque estais prática do acto.  
inteirados de quantas instruções vos Luiz Soares
demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta Fórum Irmãos 
é a vontade de Deus: a vossa santificação, http://www.irmaos.net
que vos abstenhais da prostituição; que 

O Senhor é o meu Pastor
Cuida de Mim com Amor
Sei que Ele comigo está,
Por isso nada me faltará.
Na alegria, tristeza ou dor
Está comigo o meu Senhor.

Deita-me em verdes pastos
Guia-me com mansidão
Por caminhos não nefastos
Caminhos de rectidão.

Refrigera a minha alma,
Nas suas tranquilas águas,
Com  bondade e santa calma.
Ele me consola nas mágoas
Das tentações Ele me salva
Por amor da minha alma.

Se no vale da sombra da morte
Um dia me encontrar
Ele está para me ajudar.
Com meu Senhor serei Forte
No vale da sombra da morte
Só Ele me vai ajudar.

Mesa preparou para mim
Junto de inimigos meus
É bondoso um Deus assim
Que cuida sempre dos seus.

Certamente que a bondade
E a Misericórdia Também
Me seguirão no além
Por toda a eternidade
Só pela grande bondade
Do meu Senhor de Belém.

O Senhor é o meu Pastor
Sei que Ele está comigo.
Na alegria, tristeza ou dor
Nada, Nada  me faltará

Anón. Sangalhos
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I Tessalonicenses 1:10
Um vendedor de bíblias volta para casa quando  
um jovem bem vestido o aborda com estas 
palavras: ”Eu posso  prever o seu futuro, pois 
sou vidente”.
Como posso saber se vai dizer-me a verdade, 
retorquiu o vendedor.
Bem, as minhas profecias são baseadas nos 
livros de astrologia.
Posso lhe perguntar, se sabe a verdade acerca 
do meu futuro também saberá o seu! Então 
onde estará daqui a 100 anos?
Muito surpreso o jovem disse: “Isso, não sei.
Mas...disse o vendedor de bíblias eu sei dizer-
lhe onde será o seu porvir. Também uso um 
livro que me  responde a essas perguntas.
Você crê no Senhor Jesus como seu Único 
Salvador?
 Não, foi a resposta. 
 Então o seu lugar daqui a 100 anos será 
seguramente no Inferno, mas se receber a 
Cristo como Aquele que lhe perdoa os pecados 
seguramente irá estar no futuro junto de Deus 
num lugar de perfeição. Veja o que a Bíblia diz 
em João 5.24 e 3.36.
Glória a Deus, por Ele vencerei e Triunfante 
sigo-o levando a minha cruz.
Horácio F. Santiago

Jesus nos livra da ira futura
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Edgard de Almeida

Hinos e Cântinos, n.º 377
A Provação

ste hino tem muito a ver com nossas pernas, a qual teve de ser amputada, com 
experiências diante da provação. O urgência. Eautor deste hino, o Sr. Maxwell N. Como não havia anestésico na ocasião, ele 

Cornelius era um pastor da Igreja foi forçado a suportar a operação em plena 
Presbiteriana, em Pasadena, EUA, quando consciência. No momento em que o 
escreveu as palavras deste hino, inspirado, cirurgião ia iniciar a operação, Cornelius 
naturalmente, por uma série de factos na pediu que lhe trouxessem um violino, em 
sua vida, factos estes que o levaram a cuja solicitação foi atendido. Tocou, então, 
meditar profundamente na experiência da uma música tão agradável que fez até o 
provação. cirurgião chorar. E aquela melodia fez com 
Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo que o médico obtivesse maior coragem para 
1 e versículo 2, o seguinte: “Irmãos, tende realizar a cirurgia! 
por motivo de toda a alegria o passardes por Cremos, pelas palavras do poema escrito 
várias provações”. Cornelius tinha sido pelo Sr. Cornelius, que ele aprendeu bem o 
responsável pela construção do templo, que é suportar a provação; e, se não podia, 
mas uma crise financeira fez com que naqueles momentos difíceis, entender a 
muitos membros da igreja, em débito com razão de tudo, sabia com certeza que mais 
as contribuições, deixassem de pagar o que tarde, no céu, havia de entender. Ele já está 
tinham prometido e as condições tornaram- na glória do Senhor, e, certamente, chegou a 
se muito difíceis. compreender o porquê das várias provações Por que nos vem a provação 
E, para piorar a situação, a saúde de sua por que passou enquanto viveu aqui na Ainda não podemos ver; 
esposa foi rapidamente agravada, terra! Se aqui não tem explicação, 
tornando-a cada vez mais fraca. Pouco Que sirva para nós o exemplo deste piedoso Mais tarde havemos de entender. 
tempo após o hino ter sido escrito, sua hinólogo, Cornelius, e que, como nos diz 
esposa veio a falecer. O Sr. Cornelius Tiago, saibamos ter “por alegria o Confiemos sempre no Senhor,
pregou no funeral dela e leu o poema passarmos por várias provações”! Protege-nos o Seu poder. 
relacionando-o com o sermão. Que firmeza Se trevas vemos em redor, As palavras em português são uma 
de fé! Depois havemos de entender. primorosa tradução do Sr. S. E. McNair e 
Algum tempo depois, o Major Whittle  tem, em nosso cancioneiro Hinos e 

Porque nem sempre o crente aqui encontrou o poema num dos jornais da Cânticos, o número 377. 
Tem tudo o que se diz mister, cidade e guardou-o na sua Bíblia durante A última estrofe é um lindo resumo da 
No santo lar com Deus, ali, três meses. Finalmente, pediu ao Sr. James mensagem deste precioso hino. 
De certo havemos de entender. McGranahan que compusesse uma música 
 para o poema. Cornelius havia escrito 
Por que sofremos tanta dor, apenas as estrofes, e o Sr. Whittle escreveu 
Por que no meio do prazer as palavras do estribilho. 
Nos tem surgido o dissabor, Mais tarde o Sr. Cornelius ficou 
Depois havemos de entender. responsável por uma fazenda, em 

Pennsylvania, EUA, e assumiu o cargo de 
A chave de ouro está com Deus; 

contratar pessoal para construção de casas, 
Consumará o Seu querer; 

em Pittsburgh. Quando construía uma casa Mais tarde os redimidos Seus 
sofreu um acidente e quebrou uma das Nos céus além vão entender.

Histórico
dos Hinos

Decorreu de 11 a 13 de Outubro nas instalações da União Bíblica no Carrrascal a 11ª Conferência Missionária da Igreja 
Evangélica de Sintra.  
O Tema "Descendo a Montanha" baseado em Salmos 121 e 125 e Lucas 8:28-37 
Oradores: 
Jonathan McRostie - Obreiro da Operação Mobilização e ancião numa Igreja de Irmãos perto de Bruxelas falou-nos sobre Alegria 
e Sofrimento em Missôes. Muito apreciado foi também um Seminário com o Grupo de Auto Ajuda Mútua, que a Igreja em 
cooperação com A Resposta e Ser Alternativa, desenvolve em Sintra. 
Dr. Peter Harris o fundador de A Rocha organização Cristã na área do Ambiente, sediada no Algarve, e o Eng.Marcial Felgueiras, 
director de A ROCHA, falaram sobre as passagens bíblica propostas e desenvolveram o tema de modo bastante original e com 
benção para os ouvintes. 
Na tarde de sábado, houve vários Seminários com os Irmãos: Dr. Vitor Tavares sobre Caracterização de Portugal numa perspectiva 
Missionária, Eng Paulo Luz sobre Rega e Missôes, Luís Calaim sobre Fitogeografia Florestal e Missões, e também houve boa 
oportunidade para discussão. 
Tivemos a excelente colaboração musical de Novo Caminhar, que "cantam como respiram" e a sua Livraria. Testemunhos e 
desafios missionários: de um Irmão brasileiro Gilson Soares que serviu o Senhor através da Jocum e dos irmãos em S. Tomé e 
Principe, 
Orlando Esteves que nos falou da Ajuda Cristã à Juventude, Vitor e Isabel Tavares do Oeste, Serafim Baptista com a OM e Igreja 
de Belomonte no Porto, João Vogel com a Mocidade Para Cristo, um irmão da Jocum e também a Igreja com a Associação Ser 
Alternativa. Orámos pelos ministérios e queremos continuar perseverantes em Oração e atentos à chamada missionária. 
Paralelamente, decorreu uma conferência para os mais novos.   António Calaim.11
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ÍDOLOS
Sua adoração e consequências

Definição: conhecimento da verdade.” I Tim.2.4 forma uma imagem de escultura que é de 
Ídolo  Figura que representa uma divindade Os ídolos são uma mentira e a mentira nenhum préstimo? Eis que todos os seus 
ou qualquer outra coisa que é objecto de vem do diabo. Jeremias 10.14. “Todo o seguidores ficarão confundidos.” Is.44.9-
culto. homem se embruteceu e não tem ciência, 11 
Imagem  Representação de alguma coisa envergonha-se todo o fundidor da sua Pergunta-se :É justo tanto o ferreiro como 
ou ser através de desenho, pintura ou imagem de escultura, porque a sua imagem o carpinteiro usarem materiais e 
escultura. fundida é mentira e não há espirito nela.” ferramentas para fazerem o seu deus e 

A Bíblia Sagrada que é a Palavra de Deus O Profeta diz “Que aproveitará a imagem ajoelharem   diante dele? Is.44.12-20.  
esclarece a Humanidade em geral, de escultura que o artífice esculpiu?” A Metade da árvore é utilizada no fogo para 
primeiramente,  através  dos dez imagem de fundição que ensina a mentira aquecimento e da outra metade faz para si 
mandamentos dados a Moisés. Ex.20.4-5. para que o artífice confie na sua obra um deus (abominação). Onde está o 

“Não farás para ti imagem de escultura fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz conhecimento do homem ao ponto de se 
nem alguma semelhança do que há encima ao pau: Acorda!  E á pedra muda: deixar enganar e não sentir força para livrar 
no céu nem embaixo na terra, nem nas Desperta! Pode isto ensinar? Eis que está a sua alma e reconhecer a mentira.
águas abaixo da terra, não te encurvarás a coberto de ouro e de prata, mas no meio 
elas, nem  as servirás.” dele, não há espirito algum.”-Hab.2.18-19. O  F I M  D O S  I D O L O S ,  D O S  

Este esclarecimento é repetido para não O Evangelista João escreve “Vós tendes IDOLATRAS E DOS MENTIROSOS
haver ignorância nem esquecimento. Deut. por pai ao diabo e quereis satisfazer os “Também está a sua terra  cheia de 
5.8-9. Os mandamentos de Deus são uma  desejos de vosso pai. Ele foi homicida  ídolos, inclinaram-se perante  a obra das 
ordem e é seu desejo que sejam respeitados  desde o principio e não se firmou na suas  mãos, diante daquilo que fabricam os 
ao mesmo tempo  que são susceptíveis de verdade porque não há verdade nele. seus dedos.” “E Todos os ídolos totalmente 
conduzir á perdição aqueles que não são Quando ele profere a mentira fala do que desaparecerão naquele  dia, o homem 
cumpridores. Apoc.21.8  Gal.5.19-21 e I lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da lançará ás toupeiras e aos morcegos os 
Cor.6.10. mentira.” Jo.8.44. seus ídolos de prata e de ouro que fizeram 

A vaidade  dos ídolos  permite a confusão Os ídolos ou a idolatria são fruto satânico, para ante eles se prostrarem.” Is.2.18-20.
aqueles que os adoram. Salmos 135.15-18. visto desviar de Deus a adoração que só a Em razão do que fica exposto e os 
“Os ídolos das nações são prata e ouro, Ele é devida. Jer.16.20. mandamentos de Deus conclui-se que o 
obra das  mãos dos homens, tem boca  mas “Fará o homem para si deuses que  homem procede em desobediência á 
não falam, tem olhos mas não veem,  tem contudo não são deuses” . Is.42.8 “ Eu sou o vontade de Deus. Deut. 7.5. Que as estátuas 
ouvidos e não ouvem, nem há respiro algum Senhor. Este é o  Meu Nome, a minha e imagens devem ser cortadas, derribadas e 
nas suas bocas. Semelhantes a eles se Glória pois a não darei a outrem nem o meu quebradas.
tornam os que os fazem e todos os que neles Louvor ás imagens de escultura.” Is. 42.17. Lemos em Deut. 16.22  que o Senhor 
confiam.” “Tornarão atrás e  confundir-se ão  de aborrece as estátuas e em Lev. 26.1  “ Não 

O Salmo 11.4-8 é por assim dizer uma vergonha os que  confiam em imagens de fareis para vós ídolos nem imagem de 
repetição do que atrás se refere. Porquê? escultura e dizem  a estas: vós sois nossos escultura, nem estátua, nem poreis figura de 
Porque é a vontade de Deus,  em face de tão deuses” Is. 45.16 “Envergonhar-se-ão e pedra  para inclinar-vos a ela porque eu Sou 
delicado assunto, que a humanidade seja também se confundirão todos. Cairão o Senhor vosso Deus.
esclarecida. “Ele não deseja que ninguém juntamente na afronta os que fabricam O Pacto de Deus com o seu povo é a 
se perca,  mas que todos venham ao imagens.” isenção total de idolatria, estátuas 

quebradas,  bosques cortados, nada de 
A INUTILIDADE DOS ÍDOLOS sacrifícios aos ídolos, altares derribados e 
“Nada sabem os que conduzem em nenhuma relação com os seus seguidores.

procissão as suas imagens de O Senhor deseja para nós uma vida de 
escultura, feitas em madeira e rogam separados (não conformados com o  mundo 
a um deus que não pode salvar. vil),  vidas santificadas, como se lê em 
Is.45.20. Lev.20.26 e I Pedro 2.9. Vidas diferentes 

“Sobre os ombros o tomam, o levam cuja maneira de adorar é em espirito e em 
e o põem no seu lugar. Ali está, do seu verdade.
lugar não se move, e se socorrem a ele Por tudo isto resta-nos o mandamento das 
resposta nenhuma dá, nem livra Escrituras: “Amados fugi da idolatria”  I 
alguém da  sua tribulação. Is.46.7 Cor.10.14. E Não esqueçamos que o ídolo 

“Todos os artífices de imagem de pode ser o carro, a casa, a família, a 
escultura são   vaidade,   e as sua televisão, o desporto, etc...É tudo o que tira 
coisas mais desejáveis são de nenhum o primeiro lugar a Deus.Mat.6.33.

Alcino Cruz (Coimbra)préstimo ... Quem funde um  deus e 



ESTUDO BÍBLICO

15
Testemunhos

Refrigério
Setembro-Outubro 2002

Logos - II

GESSIMAR ARAÚJO . LOGOS 2 

EMANUEL MARTINS -  LOGOS2

MARTA SOUSA  - LOGOS 2

mais neste porto  foi o 
facto de após meu ue a  graça e  a paz do nosso Senhor 
trabalho das 5h da Jesus Cristo esteja com todos vós ... "Q manha ate as 2h da 

Tenho uma fotografia do JET mesmo do lado tarde preparando o 
da cabeceira da minha cama, e sempre que me pequeno almoço e o 
vou deitar ela me faz sempre lembrar de vós, e almoço para as 200 
antes de dormir pensar no tempo ai, e em cada pessoas a bordo ,  Deus 
um de vós.Tenho recebido noticias através de me permitiu fazer 
irmãos e irmãs e estas me deixam feliz, uma visitação no hospital, 
vez que a Igreja do Senhor nas Torcatas o r a n d o  p o r  c u r a  
continua com o propósito de servir a Deus, nas espiritual, salvação de 
lutas e nas alegrias e tristezas. No meu tempo alma se não eram 
a sós com Deus, resolvi aprofundar-me mais salvos e partilhando do 
nos evangelhos, e como a palavra de Deus é que Jesus fez em 
nova a cada vez que a  lemos, tenho minha vida e depois 
d e s c o b e r t o  c o i s a s  m a r a v i l h o s a s ,  o r a n d o  p o r  c u r a  
nomeadamente Deus ter revelado sua palavra f í s i c a . . .  f o i  u m a  
aos humildes e aos simples de coração  e experiência única pois tenho feito em 
ocultado aos chamados sábios da época. Portugal mas não com o impacto que teve hegamos ao fim de 8 meses nas 
Venho aprendendo dia após dia que o mais aqui. Fiquei sensibilizada quando encontrei Caraibas. Foi um tempo muito bom. 
importante na vida, é a nossa comunhão com alguém que estava sozinha, aproximei-me e CTivemos 3 portos com bastantes 
Deus, tenho aprendido também que  muitas perguntei o nome mas ela não conseguia falar visitas e muito trabalho que foram: Barbados, 
vezes inconscientemente vamos deixando " muito bem, disse que iria orar por ela, não Jamaica e Trinidade. Em termos de cultura as 
pequenos deuses" entrar entre nós e Deus, e sabia o que fazer mas ela fechou seus olhos e Caraibas e bastante diferente da Europa. A 
dia após dias as lacuna provocadas por estes eu orei por ela em português. Depois de passar nível das igrejas existem dezenas com nomes 
deuses tornam-se maiores, e nos afastamos da tempo com ela dando-lhe agua na boca diferentes desde pentecostais, Irmãos, 
presença Dele. (deuses não são só imagem e chegou alguém para visitar que me revelou Metodistas, Anglicanas, etc. Quase toda a 
esculturas que o homem adora, mas sim tudo que ela tinha 16 anos e  que descobriram neste população tem origem africana por isso 
que colocamos como prioridade sobre Deus). ano de Julho que ela tinha cancro no sangue e expressam-se numa forma mais aberta e 
Quanto ao ministério: Bom só nos faltam mais o que esperavam agora era a morte dela... dei- alegre.
2 portos para  deixarmos o Caribe, vamos lhe todo meu carinho, beijando-a ... pedi  a Também em termos de números, a 
entrar na Latino America ( Venezuela e Deus por coragem.. ela estava tão fraquinha, percentagem em termos de crentes é bem 
Mex ico )  depo i s  USA,  e  po r  f im  tão magrinha.... ainda me lembro do seu olhar maior. Em termos de ministério existem as 
regressaremos  a Latino America, passando que me tocou de certa maneira.... olhei para equipas que visitam aos domingos as igrejas 
pela America Central e Sul. Tenho tido ela nos seus olhos e lhe disse : "es muito locais e apresentam alguns testemunhos, 
oportunidade de pregar a palavra de Deus nas especial, te amo muito , mas nunca te dramas, mímicas, pregação e falando também 
Igrejas no Caribe, fazendo desafios para esqueças que não somente eu mas Jesus te acerca do ministério do barco. Tenho 
missões ( quem conhece minhas pregações ama muito.." senti uma paz tão grande e pelo participado também em algumas conferencias 
sabe que é o tema que prefiro falar). seu olhar e perante todo o sofrimento que ela e nossas reuniões principalmente tocando. 
Em St Quitts tivemos uma experiência estava a passar senti aqui esta uma filha de Fiz parte de algumas equipas que estiveram 
especial na Noite Internacional. Fizemo-la em Deus que esta esperando o dia de se encontrar alguns dias fora do barco, trabalhando com 
ar livre num mercado. Chovia muito, e só com o seu salvador.. gloria a Deus por igrejas locais. Mas a maior parte do tempo e 
tínhamos um pequeno espaço coberto no isso...ao me despedir  ela me apertou a mão de trabalho na livraria. Agora tenho nova 
palco, que era em madeira e escorregava com toda a forca que tinha olhando nos meus responsabilidade que e coordenar o trabalho 
muito. Orámos para Deus reter a Chuva, e olhos, no meu intimo clamava a Deus para não dos voluntários de cada porto durante o meu 
antes de iniciarmos o programa realmente a chorar enquanto ela olhava para mim.... ela turno de trabalho. Tem sido agradável este 
chuva parou.. chorou...disse-lhe : nos veremos um dia... " contacto com os voluntários.  Por outro lado 
Motivos de agradecimentos a Deus: 1- quando cheguei ao Logos me derramei tivemos oportunidades únicas de visitar locais 
Segurança e paz que tenho tido no perante Deus em lagrimas e agradeci pelo bastante bonitos, principalmente as praias. 
ministério.2-O tempo que Deus tem  dado facto de ter conhecido esta menina de 16 anos Neste momento acabamos de chegar a 
para eu estar com Ele. que com muita paciência esta a passar por Venezuela, uma cultura diferente e língua 
3-Minha saúde física. Aleluia todo este sofrimento que e ter câncer no diferente. Penso que vai ser muito agradável e 
Pedidos:1-Meu futuro no navio,  e sangue.... o nome dela e Shanise. também motivador embora para a grande 
desempenho de minhas funções 2-Meu Orem por :1- aprendizagem do espanhol para maioria vai ser um pouco penoso devido ao 
crescimento espiritual. 3-Testemunho para os boa comunicação com as pessoas acerca de facto de não falarem o espanhol. Neste 
descrentes, e palavras vindas do Espirito Jesus e o que ele fez em mim  2-sabedoria em momento faltam-me pouco mais de três meses 
Santo para pregação da palavra de Deus. tudo o que fizer - a partir do dia 1 de novembro e sem dúvida posso dizer que Deus sempre 
 vou fazer um curso intensivo de 3 meses, nos dá muito mais do que pedimos ou 

orem para que continue forte e firme ate o fim, pensamos, quando confiamos nele de todo o 
 paz do Senhor queridos irmãos e pois que este curso que tem a ver com coração. Continuem a orar por mim para que 
irmãs na fé.... Quero desde já conhecer a Deus e faze-lo conhecido.4-- possa terminar bem este tempo aqui e levar Aagradecer o facto de estarem a orar Orem pela salvação do cônsul de Portugal em frente o que tenho que realizar. O meu 

por mim pois que tem sido de grande Ignatius Ferreira e sua família 5- Orem por desejo para convosco é que continuem firmes 
benção.... Pois sem Deus nada podemos fazer todas as pessoas que estão a sofrer no hospital, e constantes na fé.
e sem Deus nada somos neste mundo...a mas principalmente aquela amiga que eu fiz  Que Deus vos abençoe.
oração de um justo pode muito em seus Shanise Que Deus vos abençoe, grata por Emanuel Martins.
efeitos.... Neste momento estamos em vosso amor e amizade.
Trinidade pelo  último dia . O que me tocou  

Logos II
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"PALESTINOS"
A sua verdadeira identidade

ão apenas os israelenses são políticas e estratégicas, pois é do 
enganados,  os  pa le st inos  interesse nacional dos árabes contrapor Ntambém ouvem sua parcela de a existência dos palestinos ao sionismo. 

inverdades. Eles são usados apenas Por razões táticas a Jordânia, que é um 
como meio para se alcançar um alvo, país com território definido, não pode 
pois são transformados em um povo reivindicar Haifa ou Yaffa. Mas como 
que nem existe. O nome "palestinos" palestino eu posso exigir Haifa, Yaffa, 
deriva de "filisteus". Estes, porém, Beersheva e Jerusalém. Entretanto, no 
vi er am  or ig in al me nt e de  Cr et a momento em que nossa soberania sobre 
(Caftor), ocuparam partes da região e toda a Palestina estiver consolidada, 
exterminaram seus habitantes. Em não devemos retardar por nenhum 
Deuteronômio 2.23 lemos: "Também momento a unificação dela com a 
os caftorins que saíram de Caftor Jordânia."
destruíram os aveus, que habitavam O povo palestino é enganado, 
em vilas até Gaza, e habitaram no explorado e usado como massa de 
lugar deles" (veja também Js 13.3; manobra contra Israel. Nessa terra 
Gn 10.14; Jr 47.4; Am 9.7). Os simplesmente viviam árabes cuja 
filisteus, por serem oriundos de Creta, origem era, em sua maioria, síria e 
nem eram árabes. libanesa, mas nela também viviam Palestina solicitou à Liga Árabe a 
A palavra "Palestina" é simplesmente judeus. Nesse  sentido, os judeus fundação de uma Organização Para a 
uma designação genérica para a terra de também são palestinos. Golda Meir, Libertação da Palestina (OLP). O 
Israel, criada pelo imperador romano que foi primeira-ministra de Israel, semanário egípcio El Mussawar 
Adriano. Adriano era um inimigo disse em sua época: "Eu sou palestina." escreveu a respeito:
ferrenho de Deus e dos judeus. No ano Foi também Golda Meir que afirmou: 

A criação de uma nação palestina é o 
de 135 d.C. ele sufocou a revolta dos "Somente teremos paz com os árabes 

resultado de um planejamento 
judeus sob a liderança de Bar-Kochba. quando o amor pelos seus filhos for 

progressivo, pois o mundo não 
Seu alvo era acabar definitivamente maior que o ódio que eles sentem por 

admitiria uma guerra de cem milhões 
com a memória de Israel e de nós".

de árabes contra uma pequena nação 
Jerusalém. Com essa intenção, ele A  M a r g e m  israelense."
mudou o nome de Jerusalém para Ocidental do Jordão 

Antes de 1964 os moradores da "Aelia Capitolina". À terra de Israel ele e Gaza estavam sob 
"Palestina" ainda eram chamados de deu o nome de seus inimigos mais domínio árabe de 
"árabes". Em 15 de maio de 1948, ferrenhos, os filisteus. 1948 a 1967, ou 
quando sete exércitos árabes atacaram 

Com toda a franqueza, Zuheir Mohsen, seja, nas mãos de 
o recém-criado Estado de Israel, os 

u m  d o s  m a i s  i m p o r t a n t e s  j o r da n i an o s  e  
árabes da Palestina foram convocados a 

representantes da OLP, admitiu em e g í p c i o s .  S e  
deixarem temporariamente a região 

1977 o abuso praticado com o nome dos n a q u e l a  é p o c a  
colocando-se em segurança até que 

árabes que vivem na "Palestina": houvesse uma "questão palestina", 
Israel estivesse aniquilado. Foram os 

como a conhecemos hoje, por que não Não existe um povo palestino. A próprios países árabes que animaram os 
lhes foi concedido um Estado quando criação de um Estado palestino é um palestinos a saírem dali; eles não foram 
essa região estava sob domínio árabe? meio para a continuação de nossa luta expulsos pelos israelenses. Em torno de 
Simplesmente porque os "palestinos" contra Israel e em prol da unidade 68% deles partiram sem jamais ter visto 
nunca foram reconhecidos como um árabe... Mas na realidade não existe um único soldado israelense. Um 
povo autónomo, mas sempre foram diferença entre jordanianos e refugiado palestino resumiu a questão 
considerados árabes jordanianos, sírios palestinos, sírios e libaneses. Todos nós com as seguintes palavras: "O governo 
ou de outras nacionalidades!fazemos parte do povo árabe. Falamos árabe disse-nos: ‘Saiam para que 

da exis tência de uma identidade O nome "palestinos" surgiu a partir de possamos entrar.’ Assim, nós saímos, 
pal est ina  uni cam ent e por  raz ões  1964, quando o Alto Comissariado da mas eles não entraram." 

Na foto: criança palestina é incentivada a jogar 
pedras diante das câmaras dos representantes da 
míd ia  mundia l ,  ans iosa  por  no t i c iár ios  
sensacionalistas.

beth-shalom.com.br
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