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"Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia;
e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo".

(Apocalipse 1:3)
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Ficha Técnica

“Óh ! Quão bom e suave é que os irmãos vivam quanto possível a todas para a glória de 
em união.” (Salmo 133:1) Deus e para a benção dos crentes. Como se 

manifesta em Romanos 16: 16: “saudai-
25.Novembro.2002 vos uns aos outros com ósculo santo. 
Amados Irmãos em Cristo, Todas as igrejas de Cristo vos saúdam”.

eus enviou Seu único Filho, O As denominações e as organizações de 
Senhor Jesus Cristo, para nos igrejas às vezes prejudicam esta Dredimir dos nossos pecados e comunhão mas é o dever perante Deus de 

para, com os redimidos, criar para Si, o cada um de nós trabalhar e viver esta 
povo Seu, sendo Ele o seu Deus. comunhão o melhor possível dentro das 
Fomos verdadeiramente chamados por nossas possibilidades. Este é o propósito 
Deus para a Comunhão de Seu Filho Jesus da Comunhão de.Igrejas de Irmãos. Não 
Cristo nosso Senhor (I Cor. 1: 9). Para pretende ser uma denominação mas a 
haver Comunhão com Deus é necessário comunhão de igrejas locais, reconhecendo 
uma vida santa, andando na luz, que cada igreja local é realmente uma 
praticando a verdade e não andando nas igreja de irmãos (cfr. Mateus 23: 8) e até o 
trevas e na mentira. O fruto de uma vida Senhor Jesus Cristo, o cabeça da Sua 
assim é a comunhão com Deus e a igreja, não se envergonha de nos chamar 
comunhão com todos os filhos de Deus. irmãos (Hebreus 2: 11).
Quando andarmos na luz, temos A direcção da Comunhão de Igrejas de 
Comunhão uns com os outros, com o Pai e Irmãos em Portugal existe para fomentar 
com Seu Filho Jesus Cristo (I João 1: 3 a esta comunhão e para a tornar visível e 
7). tangível. Não temos a mínima intenção de 
Nunca devemos tentar viver a nossa vida interferir na vida interna de qualquer igreja 
espiritual sozinhos mas sim em comunhão local ou de criar uma denominação mas 
com todos os outros filhos de Deus. Cada tão somente de ajudar e encorajar a 
igreja local deveria ser um paradigma verdadeira comunhão entre igrejas de 
desta comunhão em que “todo o corpo, irmãos.
bem ajustado, e ligado pelo auxílio de Pedimos a participação activa de cada um 
todas as juntas, segundo a justa operação e as vossas, sugestões e críticas para 
de cada parte, faz o aumento do corpo, para aprofundarmos esta comunhão tão 
sua preciosa e, havendo algo que nós 
edificação em amor” (Efésios 4: 16). É a possamos fazer para, numa manifestação 
responsabilidade de cada crente contribuir desta comunhão ajudar a igreja local onde 
para esta comunhão e cabe aos anciãos os amados irmãos estão a servir ao nosso 
criar condições e superintender tudo para Senhor, não hesitem em nos contactar.
que esta comunhão seja uma realidade e, Sem outro assunto, subscrevemo-nos, 
“seguindo a verdade em amor, cresçamos com amor em Cristo Nosso Senhor, 
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” A Direcção da Comunhão de Igrejas de 
(Efésios 4:15). Irmãos em Portugal,
Esta comunhão não se deve esgotar em Samuel Pereira, Joel Pereira, Victor 
cada igreja local mas antes deveria Encarnação, António Alves, Ivan Fletcher.
estender-se a outras igrejas locais e, tanto 
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Ainda o Natal

Jayro GonçalvesRefrigério
Julho-Agosto 2002

A sublime noite

"Voltaram,  então,  os  pastores  iguarias, nas bebidas, na luxúria da 
glorificando e louvando a Deus por tudo iluminação colorida, nas alegorias e nos 
o que tinham ouvido e visto, como lhes adereços da decoração e nos presentes 
for anunciado" (Lc 2:20) distribuídos, que aguçam a avidez dos 
  comerciantes pouco crapulosos pelos 

hegou Dezembro. E como chegou lucros exorbitantes, uma noite de 
rápido!  Mês que nos conduz a esplendor vaidoso, orgulhoso, egoísta e vejamos os acontecimentos que o Creflexões, balanços, frustrações, alienante do que é principal: Jesus Cristo, Senhor nos deu a conhecer". Essa 

alegres ou tristes recordações, remorsos a maior benção de Deus ao  homem caído humilde e submissa atitude 
ou satisfações, esperanças ou desalentos e carente da Salvação eterna, que o seu possibilitou-lhes uma sublime 
e tantos outros sentimentos que mais uma nascimento, proclamado aos singelos 

noite de Natal.  Que não nos falte 
etapa vencida no calendário da vida nos pastores na sublime noite de natal pode 

humildade e submissão na Sublime propicia.  É a sua última página que se conceder !   Há  um dep loráve l  
noite de Natal.vi ra , m ui ta s v ez es  co m g ra nd e desvirtuamento do motivo da celebração!

melancolia e abatimento. Mas é o mês 
4. O louvor a Deus é a nota marcante que  marca  o  ma i s  impor tan te  O que nos mostra a sublime noite de 

d a  s u b l i m i d a d e  d e s s a  a c o n t e c i m e n t o  d a  h i s t ó r i a  d a  Natal  em Belém?
incomparável noite ! Os pastores humanidade: o nascimento do Nosso 
não só puderam ouvir o louvor da Senhor Jesus Cristo, que o mundo cristão 1. O anjo do Senhor trazendo aos 
multidão da milícia celestial, como convencionou chamar: O NATAL homens a  mais  g lor iosa  e  
também se uniram no louvor a extraordinária mensagem que aos 

O momento culminante da comemoração Deus com a sua entusiasta e homens foi dado ouvir: "Hoje vos 
é a tradicional noite de Natal.  espiritual participação, pois nasceu, na cidade de David, o 
Infelizmente, nem sempre é a mais glorificaram e louvaram a Deus por Salvador, que é Cristo, o Senhor"". 
sublime.   O momento é utilizado de tudo o que tinham ouvido e visto (v. Essa é a boa nova de grande alegria 
forma indigna para a satisfação de 20). Quão Sublime é a noite de que deve, necessariamente, ser 
apetites pessoais e egoístas, pouco Natal quando podemos ouvir o ouvida na noite de Natal para que 
recomendáveis,  resvalando para cântico celestial unindo-se ao seja uma sublime noite de Natal. 
comportamentos imorais que revelam a nosso louvor a Deus! Seja assim a Sem essa mensagem do Senhor não 
terrível degradação espiritual do ser nossa sublime noite de Natal !há sublime noite de Natal! Que a humano.  

tenhamos em nossa sublime noite 
5. O testemunho  dos pastores de natal.Que lástima! 

emoldurou a sublime noite de 
Que afronta à maravilhosa manifestação 

Natal: "Divulgaram o que lhes 2. A "glória do Senhor brilhou ao da Graça de Deus ocorrida na primeira 
tinha sido dito a respeito do redor deles". Sem a presença do sublime noite de Natal ! 
menino". O seu testemunho levou Senhor, na Sua majestosa Glória, 
os que o ouviram a admirar as não há Sublime noite de Natal. O grande privilégio de participar dela foi 
cousas referidas. Que o nosso Reavivemos hoje essa singela dos humildes pastores em Belém, que 
testemunho na sublime noite de "viviam nos campos e guardavam o seu experiência!
Natal tenha igual eficiência rebanho durante as vigílias da noite".
espiritual!Quem lhes preparou a sublime noite de 3. A humilde e dócil submissão dos 

Natal  foi o Senhor!  pastores na contemplação dos 
Não foram ekles que a prepararam, como Com Dezembro mais um Natal nos acontecimentos tornou sublime 
muitos hoje o fazem, buscando, nos chega. aquela noite de natal! Com 
preparativos e na participação levar em Façamos da sua noite celebrativa uma humildade "ficaram tomados de 
conta, apenas, a satisfação e o enlevo da sublime noite de Natal vivenciando-a grande temor" e se submeteram ao 
carne e não do espírito! Atender aos como a vivenciaram os singelos divino norte para dar os passos 
apelos da natureza humana, tão afetada pastores nas plagas de Belém.sucessivos. Disseram uns aos 
pela pecaminosidade, buscando nas outros: "vamos até Belém e 

de Natal
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"...esquecendo-se das coisas que para los todos.  Fazer de todo esse monturo de propriedade, nos exorta: "corramos, com 
trás ficam e avançando para as que inutilidades um pacote que, lançado para perseverança, a carreira que nos está 
diante de mim estão, prossigo para o longe, fique esquecido para sempre.  proposta, olhando firmemente para o 
alvo, para o prêmio da soberana vocação Graças a Deus que essa é a maneira como Autor e Consumador da Fé” (Hb 12:1-2). 
de Deus" (Fp 3:13, 14) Deus age em relação aos nossos pecados Se quisermos AVANÇAR sem erros e 

e aí está a eficácia da Sua maravilhosa falhas, no rumo certo, não deixemos de 
NO NOVO! Mal começou um e Graça: “para com as suas iniqüidades, olhar firmemente para o Senhor!  Só 
o outro já chegou! Ficamos, usarei de misericórdia e dos seus pecados assim prosseguiremos para o alvo. Aentão, a refletir sobre os alvos jamais me lembrarei”  (Hb 8:12).  Como Comecemos o novo ano avançando para 

que não alcançamos.  dizia minha saudosa mãe "águas passadas o alvo certo, o Senhor.
No meio das múltiplas manifestações de não movem moinhos". Não poderemos 
felicidade, que se trocam, das maneiras prosseguir para o Alvo sem essa 3. ALCANÇAR ("prossigo ... para o 
mais diversas, na sua grande maioria imperiosa atitude. Comecemos o novo prêmio")  
meramente formais e até interesseiras, ano  esquecendo  o passado!
ficamos a refletir sobre tantos projetos Só nos damos por satisfeitos quando 
que ficaram a meio caminho, deixando- 2. - AVANÇAR ("avançando para as que alcançamos o que pretendemos.  Cada 
nos frustrados e angustiados.  Parece que diante de mim estão.")   ano que se inicia na nossa vida passageira 
tudo foi tão bem programado, mas, afinal, é um a no va  op or tu ni da de  pa ra   
os alvos não foram alcançados!  Quem fica parado não chega a lugar alcançarmos algo que vale a pena.  Nada 
Enfadonha e frustrante rotina essa, a dos algum: “quem somente observa o vento é melhor do que alcançarmos o "prêmio 
anos que se sucedem, melancólicos e nunca semeará, e o que olha para as da soberana vocação de Deus, em Cristo 
ineficazes, no curso da vida que se esvai nuvens nunca segará” (Ec 11:4).  É claro Jesus".  Neste novo ano podemos ter a 
celeremente!  que temos que ter um alvo definido.  Não certeza de que o prêmio do Senhor está 
Há algo que se possa fazer para mudar podemos correr sem rumo, sem objetivo garantido.  Alcança-lo não depende dEle 
esse quadro?   certo.  Sem a convicção do que Deus quer mas de nós.  Da maneira como vamos 

de nós, não poderemos seguir em frente agir.  Em Hb 12:1 somos exortados a nos 
No texto acima mencionado Paulo nos dá na certeza de que prosseguimos "para o "desembaraçar de todo o peso e pecado 
boa e adequada orientação: alvo, para o prêmio da soberana vocação que tenazmente nos assedia e a correr 

de Deus em Cristo Jesus".  Sem essa com perseverança". Veja Ap 2:10.  Só os 
1 - ESQUECER ("esquecendo-me das convicção estaremos correndo em vão (I que perseveram e perseguem os alvos 
coisas que para tràs ficam...")  Co 9:24-27).  Somente Deus pode definir ce rtos , com consag ração ef et iva,  

os alvos que devemos alcançar. Note que alcançam o prêmio!  Essa é a parte que 
Isso significa "apagar tudo".  Sem dúvida Paulo afirma que a soberana vocação é nos compete. Façamo-la com aplicação e 
aconteceram, no curso do ano findo, de Deus.  Quando buscamos estabelecer fidelidade total e, então, inevitavelmente, 
coisas boas, que nos entusiasmaram.  os alvos que desejamos alcançar, ao alcançaremos o prêmio.  E, assim, o novo 
Mas não devemos ficar a festejar o bom nosso exclusivo talante, alienando o ano não será mais uma decepção!  O 
passado, sem perceber as exigências do Senhor dessa definição, tornamos o nosso sábio nos ensina: "Lança o teu pão sobre 
presente e os desafios do futuro.  O tempo avanço inútil, pois nos afastaremos, as águas, porque depois de muitos dias o 
não para. Festejos inúteis nos distraem e completamente, do plano de Deus para a acharás" (Ec 11:1). Comecemos o novo 
nos tiram do momento certo de cada nossa vida. Será mais uma desastrosa ano com a conviccão do prêmio e 
atitude correta.  Mas,  com certeza,  experiência de tempo perdido. Precioso dispostos a agir de modo a alcançá-lo.   
ocorreram também, muitos fracassos, tempo que jamais será  recuperado!  
erros e resultados maus.  Não devemos Agindo assim, nos propomos a mais um PROSSIGAMOS 
ficar a lamenta-los eternamente.  O novo ano de fracasso, decepção e inutilidade. O PARA 
ano é a oportunidade certa para esquece- es cr it or  de  He br eu s,  co m mu it a O  ALVO !

4
Vida Prática

Refrigério
Jayro Gonçalves

Janeiro-Fevereiro 2003

Prosseguindo
para o alvo
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Actualidade

Carlos AlvesRefrigério
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virgindade perpétua de Maria apareceu seus irmãos, mas servos, certamente 
no século II, no meio das fábulas tolas e porque sentiam serem indignos de serem 
imaginosas dos escritos apócrifos, em chamados seus irmãos . Tiago era  
conexão com opiniões dogmáticas sobre reconhecido como verdadeiro santo, 
a superior santidade do celibato. Depois segundo os padrões da Lei, cognominado 
veio a invenção da transladação do “seu de “Justo” pelos seus conterrâneos. Era 

Descoberta uma pedra com a corpo imaculado” para o céu. O culto á uma das principais colunas da Igreja em 
mais antiga referência extra- “bem-aventurada virgem” foi crescendo Jerusalém. Pedro informou-o da sua “bíblica a Jesus” era o título de um até que em 1854, o papa Pio IX decretou o libertação de Herodes. Paulo deixava-se 

Jornal diário nacional no dia 23 de dogma da “imaculada conceição” de guiar pelos seus conselhos sendo por ele 
Outubro de 2002. Outros jornais deram Maria, isto é, que ela foi “impecável  muitas vezes apoiado. Sua obra foi o 
eco, também, desta tão importante concebida e conservada livre do pecado ganhar Judeus para Cristo.
descoberta arqueológica publicada na original”. Isto é inadmissível! Isto é 
edição última de “ Biblical Archaelogy endeusar uma criatura, torná-la OS VERDADEIROS IRMÃOS DE 
Review”. Segundo o texto, a inscrição divindade  e colocá-la ao nível de Deus. JESUS -  Quando lemos Marcos 3.31-35 
diz: “Tiago, filho de José, irmão de e Lucas 8.19-21 verificamos que para 
Jesus”. O ossário será datado do ano 63 OS FILHOS DE MARIA. Jesus, os laços espirituais são mais fortes 
da era cristã e a inscrição está em Em Mateus 13.54-56, lemos que Jesus no que os laços carnais. Sua mãe não lhe era 
aramaico, a língua usada há dois mil anos seu Ministério para com o Pai, voltou a mais chegada que todo aquele que faz a 
na região, falada por Jesus e pelos seus Nazaré, terra onde cresceu até se tornar vontade de Seu Pai -Deus.  Pensem bem 
conterrâneos. Jovem. Foi á sinagoga falar e todos se nisto todos aqueles que continuam a 
Damos Graças a Deus por este belo admiravam e maravilhavam da sua recorrer a Maria.
serviço prestado pela arqueologia. No sabedoria e diziam: “Não é este o filho do A Bíblia ensina que é a Jesus que 
entanto nós sempre acreditamos no que a carpinteiro e não se chama a sua mãe devemos recorrer e confiar. A todos os 
Biblia diz, como Palavra de Deus, acerca Maria (não virgem) e seus irmãos Tiago, que confiam no Senhor Jesus, Ele não se 
da família de Jesus. José, Simão e Judas? E não estão entre envergonha de lhes chamar IRMÃOS.

nós suas irmãs? (Ver também Marcos Heb. 2.11.
MARIA, SEMPE VIRGEM? 3.31-35 e Lucas 8.19-21) 
Em Mateus 1.24-25 lemos que José fez Este Tiago, que agora aparece o seu 
como o anjo do Senhor lhe havia ossário, era um dos quatro irmãos de 
ordenado e recebeu Maria como sua Jesus e filho de Maria, como os nazarenos 
mulher, não a conhecendo até que deu á seus conterrâneos bem conheciam. E até 
luz a seu filho. Isto significa que José não pensavam que Jesus era filho do mesmo 
teve relações com Maria sus mulher só pai, o carpinteiro José, por isso 
até que Jesus nascesse. Passará pela admiravam a sua sabedoria.
cabeça de alguém que José e Maria Estes quatro irmãos vemo-los mais tarde 
legitimamente casados vivessem uma juntos com Maria, sua mãe e com os 
vida inteira sem terem relações um com o apóstolos, depois da ressurreição de 
outro? Ou será que para Deus o celibato Jesus. Actos 1. 13-14.(Maria e não- 
tem mais valor do que um verdadeiro Virgem Maria). Os católicos romanos 
casamento? E que dizer quando lemos dizem que eram primos, e Jesus 
Lucas 2.7. que Maria deu á luz a seu filho realmente teve primos, mas nada de 
primogénito? Porque primogénito, se confundir com os irmãos. Nesta 
não houveram outros filhos? Jesus como passagem bíblica estão dois primos de 
divino é chamado Filho Unigénito de Jesus. São os apóstolos Tiago e João, 
Deus (João 3.16) mas como humano é o filhos de Zebedeu. Sua mãe Salomé, era 
filho primogénito de Maria. Nós irmã de Maria e por isso estes, sim, 
admiramos Maria, honramo-la e amamo- verdadeiros primos. Mateus 27.56 -  
la porque foi a mãe do nosso Salvador. Marcos 15.40  João 19.25.
Todavia não a adoramos nem lhe Tiago e Judas, irmãos de Jesus, vieram 
prestamos culto, pois isso é contrário ao mais tarde a escrever epistolas. Na 
ensino da Palavra de Deus. A doutrina da saudação das mesmas, não dizem que são 

livraria
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ueixava-se o Profeta Isaías que no Este panorama quase apocalíptico diz- Razão tinha o profeta quando se 
seu tempo o mundo ia mal porque nos que a humanidade se encontra lamentava de não haver no seu tempo Q
não havia quem pensasse com o gravemente ameaçada da ruína, não só quem pensasse com o coração. Ora, 

coração. cósmica, mas também espiritual. Cada pensar com o coração é ultrapassar a 
Ele viveu alguns séculos antes de Jesus v e z  h á  m e n o s  e s p a ç o  p a r a  a  inteligência e a memória, faculdades frias 
Cristo. Talvez hoje ele formulasse uma espiritualidade ou vida de oração, neste que não aquecem nem amam. É cavalgar 
idên tica  lamentação , face  a uma mundo secularizado. com a vontade cheia de firmeza e de 
civilização empolada de descobertas A força de se proclamar a morte de Deus, amor. è navegar á vela entre riscos e 
científicas e de técnicas arrojadas, mas caiu-se na morte do  homem, esvaziando- abi smo s de ego ísm o,  ava rez a e 
depauperada moral e espiritualmente o    dos ideais humanos e cristãos. esb anj ame nto , ma s co m os  olh os 
com as pluriformes manifestações de Esta falta de espaço para Deus, verifica- iluminados e sempre fixos no porto do 
cr es ce nt e pa ga ni sm o,  a sa be r:  a se na vida do indivíduo, da família e da bem comum.
corrupção progressiva dos costumes, a sociedade.  Deus não tem lugar no Pensar com o coração ou ter o coração no 
anemia das consciências, a perda de fé em encontro  dos homens que buscam pensamento é a sabedoria das sabedorias 
Deus, da fé prática, a desagregação das soluções para mal da humanidade, nem práticas que torna os homens todos 
famílias, as injustiças sociais, as guerras nos planos governamentais, nem nas irmãos porque são filhos do mesmo Pai 
fratricidas, os genocídios, os abortos, os cimeiras internacionais,  onde tudo do Céu.
raptos, os assaltos, as violações dos gravita á volta da política, da economia, É  enfim, ler bem o livro que Deus 
direitos humanos, o ter ror ismo, o do social e do cultural. A religião está aí escreveu nas nossas consciências e que 
erotismo, o despudor, a prostituição e o sempre ausente como coisa desnecessária nós ás vezes não lemos e outras vezes só 
egoísmo. Enquanto milhares de crianças ou incómoda. soletramos, quando não saltamos linhas 
e adultos morrem de fome, são lançados Assim, o homem moderno é um ser que nos incomodam ou gritam contra nós.
ao mar milhares de toneladas de peixe, espiritua lmente cego, que perdeu a Se todos os homens pensassem com o 
gastam-se somas astronómicas com apetência espiritual ou o sabor das coração, teríamos um mundo melhor, de 
engenhos de morte, tudo isto para gáudio real idades transcendentes,  mais  paz e amor.
de uns quantos. concretamente das coisas divinas.

6
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Pensar coração       com o

“Não posso sobreviver sem a Palavra!”

À  medida que a Igreja cresce à volta do mundo  e como cresce nos países 
pobres,  assim cresce a necessidade por Bíblias. Cerca de metade dos crentes na 
China, e muitos mais na  Rússia, não têm uma única Bíblia. Em África a 
necessidade é indescritível. Na China a Palavra de Deus era mais importante que 
qualquer outra coisa para um cristão que perdeu tudo o que possuía nas cheias 
que destruirão a sua casa e comunidade. Quando recebeu algum dinheiro do 
Governo para o ajudar naquela situação ele gastou-o  na compra de uma Bíblia. 
Crendo que o alimento espiritual era a necessidade maior da sua família, ele 
disse: “Posso viver sem comida durante vários dias; mas não conseguirei 
sobreviver um único dia sem a Palavra de Deus”.
Através do CLUBE 1 Bíblia por Mês poderá, cada mês, fazer chegar as Escrituras 
a quem delas tanto necessita. Por apenas 5 Euros por mês estará a participar no 
cumprimento da Grande Comissão em países como Moçambique, Roménia, 
Nicarágua, e Índia, por exemplo, fazendo chegar a Palavra a famílias em risco, 
órfãos e refugiados, jovens líderes, etc. O CLUBE apoiará 12 projectos em outros 
tantos países durante 2003. 
Cada mês alguém recebeu uma Bíblia ou parte das Escrituras simplesmente 

porque a nossa família decidiu tornar-se membro do CLUBE 1 Bíblia por Mês. E isso é tão bom! (Testemunho de um dos membros do CLUBE).
Informe-se e inscreva-se, contactando a Sociedade Bíblica de Portugal. (Rua José Estêvão, 4-B, 1150-202 Lisboa, Tel: 213545534, email: 
clube1biblia@sociedade-biblica.pt)
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DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

Apartado 131, P-2725 MEM MARTINS         FUNDO MISSIONÁRIO CGD-SINTRA ESTEFÂNIA - 2145017614930

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,  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 

Família Vogel
Mem Martins 

Heinz e Ruth MühlheimSamuel Paulo e Jacinta Santos
AlgarveErmesinde

Royal Rangers -  Iniciamos este ano em - O Ministério dos Royal Rangers que 
Fevereiro este programa para crianças, necessita de uma equipa de apoio , de 
adolescentes e Jovens . Temos uns 26 RR, líderes e uma Comissão afim de podermos 
e 7 líderes. Deus tem usado esta porta para ser eficazes com estas dezenas de crianças, lá, somos a família Vogel. Somos 
várias famílias descrentes (mais de 10 e várias outras que querem entrar, porém obreiros da Mocidade para 
crianças provêem destas famílias), sendo não temos estruturas para mais. Um grupo OCristo-Geração 21, trabalhamos 
assim uma excelente oportunidade de Líder es e Coop eradore s neste com crianças, adolescentes e jovens.
evangelística. Em Setembro realizamos o ministério que é exigente e trabalhador.Vamos ao encontro dos adolescentes e 
nosso 1º Acampamento RR com 25 - Firmeza e Crescimento dos novos jovens, por isso estamos presentes nas 
pessoas, no meio de muita chuva e trabalho convertidos na fé e na vida da Igreja.escolas públicas: através de turmas de 
foi um tempo em que Deus nos falou - Nossa família, Jacinta no seu ministério EMRE (Educação Moral e Religiosa 
imenso. na Escola, na Associação de Pais e na Evangélica), Projecto de Jardinagem, 
Contactos e Novos Convertidos  -  Igreja,  Joâo que tem crescido imenso (está Prevenção Primária realizado pelo Desafio 
Actualmente além das actividades da mais alto do que eu), pelos seus estudos na Jovem. 
Igre ja temos a func ionar 4 grupos escola e música, Moisés e Daniel,  e Alvo: Queremos formar líderes cristãos (a 
familiares que se encontram durante a também pela estadia da Maxi (minha Ama partir de 15 anos), para que estes possam 
semana. Nosso propósito é que todo o com 94 anos) que está a viver connosco liderar um grupo de crianças (8 até 14 anos 
crente da nossa Igreja possa participar de desde há 7 meses enquanto espera um ) na sua Igreja local.
um desses encontros.  Ore particularmente lugar num Lar, e já agora, por mim....Um Querem saber mais? Falem connosco: 
pelo encontro de Terça Feira , ao qual abraço fraterno e cheio deJoão e Ruth Vogel; MPC-Geração 21; 
assistem umas 8 10 pessoas  (4 das quais Av. Chaby Pinheiro, nº 3-4º Dtº; 
descrentes).2725-265 Mem Martins; Tel. 219 260 343
Novo Espaço  -    È com grande alegria que samuel.p.santos@clix.ptmpcpyfc@hotmail.com
pudemos dizer que até aqui nos ajudou o 
Senhor. (EBENEZER). Tivemos um culto 
de celebração em Outubro pelas ofertas 
que recebemos e por faltar menos de 5.000 
Euros para pagarmos o Terreno . mado amigo e companheiro de 
Louvamos a Deus pelo deferimento da Oração, Reli as nossas últimas 
Isenção da SISA pelo que já estamos a Acartas de oração e e-mail -só 
efectuar a escritura do terreno , no nome do pudemos afirmar que Deus tem sido fiel e 
“Centro Evangélico O Caminho” . respondido ás orações e apoio de muitos.
Já estamos a pensar na 2ª Fase  Construir A Igreja      -   Pela graça infinita de Deus 
os 2 edifícios a partir do Verão de 2003  tudo avança no trabalho da Igreja , até o 
Um para a Obra Social, e outro para a trabalho!!  Nossos colegas Clark e Yvonne 
“Igreja”. Sabemos que é um passo de fé, e Malone estarão até ao Verão de 2003 nos 
algo que só acontecerá, como o foi até EUA, sendo assim muito do trabalho deles 
agora, com a Intervenção Divina. Várias está agora sobre nós.
foram as Igrejas e indivíduos em Portugal Ismael  continua a estudar no IBP/ESETE 
e no estrangeiro que se juntaram a nós para vindo a partir de Março a efectuar um 
tornar possível este sonho vindo de Deus . estágio com a nossa Igreja e no Verão de 
Grandes Desafios -  Mais do que um 2003 terminará os seus estudos, orem pelo 
lugar, é o trabalho que queremos continuar seu futuro e da Elena, sua esposa, e como 
a realizar nesta cidade: Tal como os pastores, há 2000 anos, poderão ser integrados e sustentados pela 
- Desenvolvimento do Cesto do Amor, estamos vivendo no campo deste mundo. A nossa Igreja.
com o qual, em parceria com o Banco noite está escura e fria. A situação mundial Gaspar, sobrinho da Jacinta, estará durante 
Alimentar, ajudamos ,mais de 1 dezena de está pesada, há ameaças de guerra, a maré um ano a estudar no IBP, orem pela sua 
famílias carenciadas. negra queadaptação e aproveitamento escolar.

 lembranças de,
R. India Portuguesa, 242  1ºE  4445-471 
Ermesinde T.229734211  TM 919025889                
e-mail - 

rezados irmãos. Estamos de novo na 
época natalícia, todo mundo se Pprepare para a grande festa. Faz-me 

lembrar uma história que lemos há poucos 
dias. 
Duas senhoras finas estiveram num 
restaurante chique a festejar, uma amiga 
passou ali e perguntou - que evento estão 
festejando? -, respondeu uma delas: é o 
segundo aniversário do meu filhinho. Mas, 
onde está o bebé? indagou a amiga. Ele 
ficou com a minha mãe até ao fim da festa, 
pois aqui só incomodaria!  Não é desta 
maneira que a maioria das pessoas 
festejam o Natal? O aniversariante  Jesus 
Cristo  fica de fora, pois ele incomoda!

 destrói a fauna e a flora,  --->
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--> os homens são frios uns com os outros. tiveram alguns problemas passageiros, mas os temas tratados. No final, a opinião 
Toda a gente tem medo, do futuro, das nada de realmente grave. Eu passei por unânime de todos os participantes foi que a 
catástrofes, do desemprego etc. vários exames mas estava tudo bem, facto iniciativa deve ser repetida em futuros anos.
Os pastores tiveram muito medo quando o pelo qual queremos também expressar a Natal
anjo do Senhor se juntou a eles. Mas a sua nossa gratidão a Deus e aos irmãos que O Natal aproximou-se uma vez mais, com 
mensagem era de conforto: “Não temais oraram por mim. tanta propaganda a levar-nos ao consumo 
porque eis aqui vos trago novas de grande O Daniel deu-nos a grande alegria de ex ag er ad o e a “b om ba rd ea r- no s”  
alegria, que será para todo o povo; Pois, vos aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, constantemente, é fácil esquecer o que é o 
nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o durante a época de acampamentos, em casa Natal. Desejamo-lhe um Natal em que 
Senhor.” pediu a Sandra para orar com ele e depois da Cristo é o centro, e o resto é acessório. E que 
E nós, temos nós também esta alegria oração pedindo a Jesus para o salvar, disse no novo ano de 2003, o seu objectivo seja 
porque o Salvador nos nasceu? Alegria que não queria ir para o céu sozinho, só ia estar mais perto de Deus no dia 31 de 
hoje, num mundo onde reina o terror, o quando a mãe fosse, Dezembro do que Estava no dia 1 de 
medo, a insegurança. Alegria porque Deus Equipas de Serviço Janeiro,
ama o mundo de tal maneira que deu o Seu Continuamos a receber equipas dos Estados Sustento
Filho unigénito para que todo aquele que Unidos que tem feito vários projectos na Graças a Deus que tem surgido novos irmão 
n'Ele crê, não pereça, mas tenha a vida nossa propriedade, que esta a ficar cada vez e igrejas que se tem envolvido, contudo, 
eterna. Temos a alegria da Certeza da mais arranjada e bonita. Querendo Deus no faltam-nos ainda 40%, mas confiamos em 
Salvação no nosso coração? Que o Senhor princípio de Março, a igreja de North Star, De us  pa ra  a pr ov is ão  da s no ss as  
renove em nós esta verdadeira alegria de Geórgia, vai trazer uma equipa para necessidades. 
Natal. construírem um campo de desportos Motivos de Louvor e Oração
O que nos diz respeito, passamos também radicais, que vai ser uma grande atracção do Acampamentos de Verão
por várias provas, a idade se faz sentir e os nosso acampamento. Lançamento Clubes Bíblicos
nossos membros começam a criar Youth Reachout Grupos de Trabalho
“fe rru gem ”. Hei nz tem  tid o alg uns  No mês de Junho percorremos com este Retiro de Homens
problemas de saúde, com diabetes, o que grupo de jovens várias igrejas da zona de Salvação do Daniel
enfraquece a vista e todo o corpo (por causa Lisboa e Centro, fazendo campanhas ao ar- Preparação específica na minha área de 
da grande dieta alimentar e perdeu quase 20 li vre,  di st ri bu ições de  li te ra tu ra  e Ministério
kgs), próstata, fibrilação auricular e evang elism o. Fo i um te mpo mu ito Sabedoria no Ministério
esgotamento. Esta situação nos aproxima abençoado e muito gratificante, vimos sem CLCB (Curso de Liderança de Clubes 
mais e mais do nosso Deus, Ele é o nosso dúvida Deus a trabalhar, não só nas pessoas Bíblicos)
refúgio e fortaleza bem presente nos dias de perdidas mas também, no amadurecimento Acampamento Páscoa 
angústia. Ele prometeu de nunca nos deixar, destes jovens. Retiro de Líderes e Jovens
e tem para nós pensamentos de bem e não Lançamento Clubes Bíblicos Um abraço,
de mal. E ainda nos prepara morada eterna Mais uma vez, decorreu em Lisboa e no Rui Pedro Freire
junto d'Ele. Que privilégio temos nós, Porto o lançamento de mais uma ano lectivo www.palavradavida.pt
filhos de Deus, de termos segurança e dos Clubes Bíblicos, este anos 
certeza no mundo tão confuso no qual com o primeiro “Show Infantil” 
estamos inseridos. , uma história fantástica que 
Sábado 21 de Dezembro celebramos a cativou miúdos (e graúdos).
nossa festa de Natal, dois irmãos da igreja Tivemos a presença de uma 
juntaram uns 30 cantores, é muito Equipa de North Star que fez 
harmonioso e agradável, quando todos várias apresentações de Música 
cantam de todo o coração os lindos hinos. O e  mímica.  Houve ainda 
nosso desejo é que o Senhor seja honrado oportunidade de fazer várias 
através da celebração do Natal. campanhas ao ar-livre com esta 
Desejamos a todos vós de todo coração um equipa.
Natal de paz e um novo ano abençoado pelo Retiro Nacional de Homens
Senhor. Com uma das equipas de 
Com um abraço e saudações serviço da igreja de Woodstock, 
Heinz e Ruth Mühlheim Geórgia veio o pastor Dany, que 

f o i  o  p r e l e c t o r  d e s t a  
c o n f e r e n c i a ,  t r a t a n d o  
especificamente assuntos Mafra
relevantes para os homens 
cristãos. A sociedade à nossa  Tempo voa! Na realidade já 
volta está em constante passaram seis meses desde a nossa 
mudança, como é que o cristão Oúltima carta. Sentimos que este 
que quer agradar a Deus pode espaço começa a ficar apertado perante 
responder a todos os desafios tantas coisas que Deus fez e que permitiu 
que se lhe deparam? Qual a que nos envolvêssemos e que queremos 
influência do pai na vida de um compartilhar convosco.
filho? Qual o papel do pai no Damos graças a Deus pela sua protecção e 
lar? pela Saúde que todos gozamos, os meninos 
Estes, entre muitos outro foram 

Rui Pedro Freire

4
Notícias Missionárias

Refrigério
Departamento Missionário da CIIP

Janeiro-Fevereiro 2003



ESTUDO BÍBLICO

9
Juventude

Ricardo GondimRefrigério
Janeiro-Fevereiro 2003

Se eu fosse mais velho !
ão estou com pressa de proceder, as suas obras. 
envelhecer. Meu pai padece há A sabedoria, porém, lá do alto, éNanos de uma doença que o p r ime i r amen te  p u ra ;  

deixou senil e caquéctico. A velhice d e p o i s  p a c í f i c a ,  
intimida. Sei que na terceira idade não só in du lg en te , tr at áv el , 
perderei a impetuosidade típica dos plena de misericórdia e 
jovens, como me tornarei mais de  bo ns  fr ut os , 
vulnerável às doenças degenerativas. impa rc i a l ,  s em 
Mesmo assim espero pelos meus dias de fingimento". (Tg 
ancião, porque só os velhos podem dizer 3.13, 17.)
coisas proibidas aos jovens.

S E  E U  
SE EU FOSSE MAIS VELHO... F O S S E  
Eu diria os mais jovens que desistam do M A I S  
sonho de galgar a fama em nome de Deus. VELHO
Contaria que já presenciei o desespero de . . . cuidado com 
alguns que, tendo almejado destacar-se Diria aos mais jovens que não desejassem os modismos teológicos, ventos de 
como referenciais de sua geração, vieram o es pa lh af at o es pi ri tu al  ne m as  doutrina e novidades eclesiásticas.
a descer do trem fatigados e destruídos demonstrações exuberantes do poder Imploraria que se mantivessem fiéis ao 
pelo ónus da fama. carismático. Revelaria que alguns desses leito principal do evangelho, à doutrina 
Falaria das minhas lágrimas, quando um evangelistas americanos que muitos dos apóstolos; que não deixassem de 
deles afirmou que passaria por cima de acreditam serem superungidos passam a pregar a Cruz do Calvário.
qualquer pessoa desde que conseguisse tarde na piscina do hotel em que se 
estabelecer o que chamou de "reino de hospedam, antes de encenarem a sua SE EU FOSSE MAIS VELHO...
Deus". Incentivaria os jovens a buscarem superespiritualidade em megaeventos. Eu diria aos jovens que não procurassem 
uma vida discreta, sem o clamor do Não temeria denunciar alguns que se imitar ninguém. Lamentaria a tentativa 
mundo, a preferirem a senda do Calvário. tra nca m nos  seu s apo sen tos  par a patética de alguns líderes de quererem ser 
Pediria que optassem por beber o cálice assistirem a filmes na televisão e logo clones de pastores e evangelistas de 
do Senhor em vez de desejarem os loiros depois sobem às plataformas com o ar de renome. 
da glória humana. santos da hora. Não hesitaria em alardear 

que muito daquilo que se rotula como SE EU FOSSE MAIS VELHO...
SE EU FOSSE MAIS VELHO... demonstração de poder espiritual nasce Diria aos jovens que a obra que Deus tem 
Alertaria os mais jovens que ambicionam de uma mentalidade que busca levar as para fazer em nós é muito maior que 
subir os degraus denominacionais sobre o pessoas a uma falsa euforia religiosa. aquela que Ele tem para fazer por meio de 
perigo de chegar ao topo sem alma. nós.
Pediria que fugissem da ganância pela SE EU FOSSE MAIS VELHO... Diria que somos preciosos como filhos e 
autoridade institucional. Ensinaria a Eu d iri a aos ma is jovens que a  não como servos. Melancolicamente, 
desejarem autoridade espiritual, que não sexualidade é terreno minado e cheio de falaria que na velhice muitos sentem 
vem de negociatas, mas de uma vida armadi lhas. Con tar ia exemplos de saudade dos tempos que poderiam ter 
piedosa e íntima com Deus. ministérios que ruíram pela sensualidade. sido íntimos de Deus, mas acabaram 

Alertaria que o grande perigo do sexo não chafurdados nos pântanos de sua própria 
SE EU FOSSE MAIS VELHO... vem da beleza, mas da solidão e do poder. vaidade. Diria que na velhice muitos 
Diria aos mais jovens que não se Muitos pastores naufragaram em choram por saberem que o tempo da 
iludissem com o academicismo. Eu lhes adultério porque se sentiram sós. Não pa rt ida es tá  próx imo e que não 
revelaria como alguns académicos usam tinham amigos verdadeiros. escolheram a melhor parte, como fez 
da erudição para se esconderem de Deus. Eu incentivaria  os mais  jovens a Maria.
Não teria medo de mostrar que muita desenvolverem amizades, e suplicaria Eu deveria ter esperado para dizer essas 
bibliografia citada em rodapé de página que fizessem amigos com coragem de coisas quando estivesse mais velho. Por 
vem da vaidade. falar coisas duras, olhando nos olhos. impetuosidade, acabei dizendo antes do 
Pediria que lessem  diversificadamente; Lembraria que são fiéis as feridas feitas tempo.
que usassem o conselho de Tiago na por aquele que ama. Contudo,  acredito que não me 
busca da sabedoria: "Quem dentre vós é arrependerei de tê-las dito agora
sábio e entendido? Mostre em mansidão SE EU FOSSE MAIS VELHO...
de  sabedoria,  median te  cond igno  Eu diria aos mais jovens que tomassem 
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 conhecimento tecnológico da electrónicos potencial financeiro . Mas segundo Zhou, 
humanidade levou quase seis mil q u e  s ã o  o comércio é somente um campo de Oanos para sair da estagnação. co locados  actuação do Digital Angel. 

Desde a criação do mundo, até o início do sob a pele A patente do dispositivo descreve-o como 
século  XIX,  a grande  descober ta  das pessoas um "LIFE SAVER" ou seja, um salva 
científica da humanidade era a roda. e de acordo vidas para crianças, pessoas sequestradas 
Foi do início do século passado para cá com os seus e atlet as perdidos em florestas ou 
que o homem experimentou um grande movimento montanhas, rios e mares. 
salto tecnológico. Isso não é novidade, s musculares, este chip  activado. Muito  em breve  estes  sensores de 
pois Daniel profetizou-o. Todo este processo de implante jfoi identificação  para leitura dos microchips 
De 1807 até hoje a humanidade conheceu realizado na Flórida - Estados Unidos . implantados no corpo (mão), vão estar por 
a propulsão a vapor, a energia eléctrica, o Este tipo de sensores denominados todos os lugares: bancos, lojas, farmácias, 
telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, o “Digital Angels” servem para localizar pos tos  de combus tível,  esc ritórios,  
satélite artificial, as naves espaciais, o quase que instantaneamente todo o tipo de hospitais, escolas, enfim por toda parte.
computador, o fax, etc. coisa onde eles estiverem inseridos.. Sullivan, respondendo as objeções ao seu 
Em apenas 150 anos o conhecimento Pais preocupados com seus filhos poderão  produto World Net Daily , disse que 
humano saltou de quase zero para um saber do seu paradeiro em apenas alguns ninguém será forçado a usar o Digital 
número quase infinito de descobertas segundos através da monitoração por Angel, uma vez que vivemos numa 
numa velocidade vertiginosa. Paralela e satélite. Pessoas idosas, vivendo  sozinhas sociedade voluntária , as pessoas podem 
paradoxalmente, o mundo moderno tem e que em dado momento, tem suas funções escolher entre viver  bem  ou  viver  mal. 
experimentado a maior degradação da v i t a i s  a l t e r a d a s ,  p o d e r ã o  s e r   Relógios com microchips: novidade 
moral e dos costumes  na mesma imediatamente detectadas pelos "anjos tecnológica ou futura escravidão com a 
vertiginosa proporção: a bomba atómica, dig ita is"  implantados na sua  pele. perca da privacidade ? 

(Adaptado de www.anjo.adm.br)armas químicas e bacteriológicas, A necessidade de todos usarem os 
destruição da família; liberação do aborto "microchips" num futuro próximo será 
e do casamento entre homossexuais; vital. E le servi rá como carteira  de 
adolescentes  grávidas; jovens e crianças identidade e cartão de crédito. Isto 
mortos pelo consumo de drogas; sexo significa que  ninguém mais necessita de 
liv re;  depressão , medo e suicíd io;  utilizar dinheiro em papel ou moeda, 
poluição e degradação do meio-ambiente. talões de cheques e cartões de crédito em 
(Introdução do editor) mãos, o seu dinheiro, por menor que seja a 

quantia, estará totalmente nas mãos do 
microchip, aquele que tudo pode informar 
e controlar. 
"Acreditamos que tem potencial e para 
melhorar a segurança e os negócios. O 
digital angel, irá melhorar a qualidade de 
vida de milhões de pessoas de todo o 
mundo e a sua capacidade é virtualmente 
ilimitada". Estas foram as palavras usadas 
pelo presidente do ADS e o principal 

O QUE NOS DIZ A PALAVRA DE executivo oficial, Richard Sulivan. Eles 
DEUS disseram também que embora o Digital 
"Conseguiu que todos, pequenos e Angel venha a ser usado em todas as áreas, 
grandes, ricos e pobres, livres e escravos inicialmente colocarão seu maior 
tivessem um sinal na mão direita e na empenho nas áreas da segurança pessoal, 
fronte , e que ninguém pudesse comprar assuntos legais , comerciais, do tipo 
ou vender se não fosse marcado com o compra e venda e da identificação dos 
nome da fera ou com o número do seu usuários. O Dr. Peter Zhou, principal 
nome " (tradução livre de Apocalipse cientista para o desenvolvimento do 
13:16 e 17) implante e presidente da Digital 

Angel.net, uma subsidiaria do ADS 
No dia 16 de Junho  de 2001, iniciaram-se chamada World Net Daily, disse que o 
os "implantes testes" dos micro smart dispositivo emitira um sinal a partir da 
chips. Como o próprio nome diz, são pessoa que compra para a pessoa que 
pequeninos e inteligentes sensores vende, verificando sua identidade e 

A Marca da Besta ?

Em breve eu vou partir
Quero estar com meu Jesus
O meu desejo é subir
Quero deixar a minha cruz
Estar no mundo não presta
Estar com Jesus é melhor
Vou estar com meu Senhor
Esta certeza me resta
Neste mundo nada presta
Nos Céus é tudo melhor
Deste mundo estou cansado
Já nada aqui me seduz
Vem-me buscar meu Jesus
Quero ficar descansado
Não quero ser mais tentado
Quero deixar a minha cruz
Vou gozar com meu Jesus
Nas Santas moradas de Deus
Vou deixar a minha cruz
Vou despedir-me dos meus
Eu vou subir para os céus
Eu quero estar com Jesus

M. A. Gomes
(Lar Vida Nova - Pardilhó)

Eu quero estar
com Jesus
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 história da medicina marcou um Significa uma nova vida, uma nova suprema importância no coração de uma 
tempo quando em Capetown, na natureza; significa nascer de novo. Jesus pessoa! No livro de Provérbios lemos que AAfrica do Sul, o coração de uma disse: “O que é nascido da carne, é “dele (do coração) procedem as fontes 

jovem mulher de 25 anos, fatalmente carne; e o que é nascido do Espírito, é da vida!” (Provérbios 4:23) e “como 
ferida num acidente automobilístico, foi espírito” (João 3:6,7). Isto acontece imagina em seu coração, assim ele é !" 
transplantado para o corpo de um doente quando uma pessoa percebe que está (Provérbios 23:7). Eis ai a verdadeira 
de 55 anos de idade. Muitos olham para espiritualmente morta e que precisa de indicação do que nós somos - a condição 
esse acontecimento como um milagre alguém que lhe traga nova vida de cima. espiritual dos nossos corações! 
médico. Foi a primeira, vez na história Foi por isso que Jesus Cristo veio a este Deus descreve a condição do nosso 
humana que se fez com sucesso um mundo - não somente para nascer em mundo moderno quando diz: “Enganoso 
transplante cardíaco num ser humano. Belém - mas também para nascer em cada é o coração, mais do que todas as 

coração que deseje recebê-Lo como cousas, e desesperadamente corrupto, 
Um milagre muito maior tem acontecido, Salvador  e  Senhor.  To dos  nós  quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9). 
não uma, mas muitas vezes. É o milagre reconhecemos a importância do coração Coloquemo-nos honestamente diante de 
espiritual que acontece cada vez em que humano na nossa vida física. Há muito na Deus. Ele  conhece as verdadeiras 
Deus faz um transplante de coração e história, o coração passou a significar a condições dos nossos corações. Ele pode 
salva uma pessoa da morte espiritual! sede das energias colectivas do homem e lhe fazer um verdadeiro transplante de 
Essa operação excepcional é descrita na o foco da sua vida pessoal. coração que lhe dará nova vida. 
Bíblia, no Livro de Ezequiel, onde Deus Estamos a viver dias em que uma pessoa Creia nEle quando Ele diz na Bíblia: “Se 
fala: “Dar-vos-ei coração novo, e porei com cérebro, ou seja, inteligente, é com a tua boca confessares a Jesus 
dentro em vós espírito novo: tirarei de considerada mais importante do que uma como Senhor, e em teu coração creres 
vós o coração de pedra e vos darei um pessoa com “coração”. - amor, que Deus o ressuscitou dentre os 
coração de carne” (Ezequiel 36:26). compaixão, carácter. Esta é uma das mortos, serás salvo. Porque com o 
Eis aí descrito o transplante espiritual do razões porque o mundo se encontra neste coração se crê para justiça, e com a 
coração, ou a experiência do novo estado de confusão. boca se confessa a respeito da 
nascimento. O que significa isso? A Palavra de Deus, a Bíblia, coloca Salvação” (Romanos 10:9,10). 

O maior de todos
os transplantes

Descrição sublime de Jesus Cristo que se definiu a si próprio como um grão de trigo.  Sempre o Senhor utilizava uma linguagem 
acessível á compreensão da mentalidade humana quer religiosa e social, mencionando utensílios, elementos de utilidade doméstica 
dos seus contemporâneos, com o objectivo de melhor ilustrar as verdades do Reino dos Céus. Um grão de terra lançado á terra pelo 

lavrador, depois da terra preparada , ele espera que germine e dê fruto. Quem conhece esta delicada operação, como eu que já fui agricultor, 
saberá avaliar e sentir o gemido doloroso  do grão enquanto morre,  que depois será compensado com a alegria 
trasbordante ao vê-lo ressuscitar saindo da terra, primeiro com uma haste, depois multiplicando as hastes... e em cada 
uma delas vai rebentando uma espiga e mais outra espiga com dezenas e dezenas de   grãos. 
A ilustração do Senhor Jesus toca profundamente o âmago do nosso sentimento. 
Ele morreu na Cruz, no Gólgota. Foi sepultado  como o grão de trigo- mas ressuscitou ao terceiro dia. 
O cristão é fruto dessa ressurreição. Quando Ele voltar para reinar veremos e faremos parte  de  uma multidão 
incontável que são mais que as areias  do mar e mais que as  estrelas do céu, que se  juntarão no celeiro, á Sua volta 
onde o Louvaremos para todo o sempre.
Com esta visão profunda do Seu reino , nós os remidos pelo seu sangue, vestidos de vestes brancas  
Apoc.7.13-14 e muitos com as coroas que Ele já terá dado, saibamos guardar a fé e depois do que já 
recebemos do Grande Mestre, caminhemos com nossas lâmpadas bem acesas  na jornada em direcção á 
pátria Celestial. Heb.12.2.

António Alves (Marq.Olhão-Lisboa) 

“Se o Grão de trigo cair á terra e não morrer, fica só ele, mas se morrer dá muito 
fruto”  (Bíblia, João 12.24) 



ESTUDO BÍBLICO

12
Página Evangelística

Refrigério
Janeiro-Fevereiro 2003Joel Pereira

esiludidos com a vida, três estado de dor e amargura. Porém, Jesus tentações que Satanás perma-
jovens amarrados pela ciranda esclareceu que se alguém parte para a nentemente  faz surgi r na  nossa Dda droga , entregaram-se à eternidade sem Cristo, o seu destino é a consciência. Sabemos que «Fiel é Deus, 

morte, atirando-se das elevações de uma perdição eterna, uma existência onde a que não vos deixará tentar acima do que 
estrada circular em Lisboa. Como eles, consciência continua activa e onde a podeis; antes com a tentação dará 
centenas de jovens, que não encontram do r,  o to rm en to  e a ve rg on ha  também o escape, para que a possais 
rumo na sua caminhada terrena, ultrapassam qualquer imaginação suportar» (1 Cor. 10:13). Por muitas 
decidem pôr termo à sua peregrinação. humana (Luc. 16:25). que sejam as dificuldades da vida, 

podemos sempre contar com a fiel e Frequentemente, deixam bilhetes com Além disso, o Senhor adverte que «aos 
constante providência do Nosso Senhor. mensagens indicando porque tomaram homens está ordenado morrerem uma 
Ele está atento às nossas necessidades e essa medida drástica. Por várias razões, vez, (vindo) depois disto, o juízo» (Hb. 
sabe, melhor que nós, as dificuldades a sua vida era vazia ou as circunstâncias 9:27). O destino dos suicidas é o juízo 
que possamos enfrentar.eram tão difíceis de suportar  que do Grande Trono Branco, onde serão 

acharam na morte a «solução» de todos julgados consoante as obras realizadas Temos na Bíblia muitos exemplos de 
os seus problemas. Infelizmente para com os seus corpos mortais (Ap. 20:12, servos de Deus que estiveram em 
eles, enganaram-se. A morte não foi o 13), inclusive ... o próprio acto suicida ... desespero da própria vida. Assim, Paulo 
fim de tudo, e muito menos dos seus ! (2 Cor. 1:8-10; 6:4-10), Elias (1-Reis 
problemas. 19:4) e Jonas (Jon. 4). O Senhor não Num certo sentido, o suicídio é uma das 

permitiu que os mesmos pusessem Foi o Senhor DEUS Quem criou o maiores formas de egoísmo, porque a 
termo à suas vidas, antes socorreu-os homem, que soprou nele o fôlego da pessoa segue apenas os desejos e a sua 
em tempo oportuno. Da mesma forma, vida (Gén. 2:7). Por isso, Deus não vontade própria, ignorando quer os 
podemos confiar que Ele não nos permite que alguém interfira no curso da efeitos que o seu acto produz nos outros, 
deixará nem nos abandonará.vida. A santidade da vida humana foi quer a negação do maravilhoso acto da 

evidenciada no sexto mandamento, criação de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é prova 
quando Deus  ordenou:  «NÃO da vitória dEle sobre a morte. Agora, Lemos em 1 Samuel 2:6 que apenas o 
MATARÁS». esta não tem qualquer domínio sobre os Senhor Deus tem legitimidade para tirar 

filhos de Deus (1Cor. 15:54, 55; 2Tim. Em toda a lei, Deus condenou qualquer a vida: «O Senhor é O que tira a vida e a 
1:10). A luz de Cristo dissipou as trevas acção que pudesse pôr em perigo a vida dá: faz descer à sepultura e faz tornar a 
e por isso, para o verdadeiro cristão, o criada por Deus, quer seja por falta de subir dela».
suicídio está definitivamente vencido ! cuidados preventivos (Dt. 22:8), por Por isso, nós, cristãos, filhos de Deus, Glória a Deus !malícia (Lv. 19:14), ou ainda por ódio, não podemos ceder às angústias e às 

amargura ou vingança (Gn. 9:6).

Mas, alguém poderá argumentar: o 
Senhor apenas proíbe que alguém 
mate outrem, não que seja a própria 
pessoa a suicidar-se ... Será isto 
verdade ? Não. O mandamento 
bíblico não prescreve: "Não matarás o 
teu amigo/inimigo", mas tão só «Não 
matarás». Isto significa que nele está 
incluída a proibição da destruição da 
vida eminentemente pessoal.

Muitos jovens que se suicidam 
pensam que a morte é o fim do seu 
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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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Fernando Ascenso

 Comité Nobel atribuiu o Nobel certamente vamos querer fazer algo mais tínhamos em relação ao Carter Center 
da Paz 2002 a Jimmy Carter. O que apenas obedecer à lei." era apenas uma vaga esperança de poder OComité justifica a escolha "pelas O seu fascínio pelo envolvimento  combinar nossos interesses seculares e 

suas décadas de incansável esforço na voluntário, como um cidadão activo, religiosos em projectos de alcance 
busca de soluções  pacíficas para prossegue quando Carter deixa a Marinha mundial."
conflitos internacionais,  para o e com a esposa Rosalynn assumem os A partir da ideia de pacificação, o 
progresso da democracia e dos direitos negócios agrí colas do pa i. Cart er Centro tornou-se num fórum neutro, 
humanos e para a promoção do envolve-se em domínios da vida da ponto de encontro de grupos  em conflito: 
desenvolvimento económico." comunidade local como a educação, a "... a abrangência dos nossos interesses 

Ao tomar conhecimento desta decisão cultura e a saúde. Torna-se professor da tem-se ampliado progressivamente, e 
Carter  disse: "...o meu conceito de Escola Dominical, o que o acompanhará hoje percebemos a inseparabilidade de 
direitos humanos cresceu ao ponto de ao longo da vida, mesmo em Washington, coisas como a paz, a justiça, a liberdade, 
incluir não apenas o direito de viver em durante a presidência. O servir os outros a democracia, os direitos humanos, a 
paz, mas também o de ter cuidados de fascina-o. Nas suas palavras: "A Bíblia protecção ambiental e o alívio ao 
saúde, habitação, alimentação e uma diz que Deus irá enxugar as nossas sof rimento fís ico ." Hoje, podemos 
oportunidade económica." lágrimas (Ap. 21:4). Enxugar as encontrar especialistas em projectos 

Quem é este homem, que neste lágrimas dos outros às vezes é um acto coordenados pelo Carter Center, tanto em 
momento peculiar  das relações necessário para ajudar a dissipar as processos de negociação para a paz  
internacionais, o mundo reconhece como nossas. Independentemente do que como na erradicação de doenças em 
uma das personalidades que mais busquemos na vida, é mais provável que o países do Terceiro Mundo. 
contribui para a paz? encontremos se não formos egocêntricos, Com algumas fronteiras comuns é o 

No seu  processo de crescimento, a mas nos concentrarmos em algo ou envolvimento do casal Carter com a  
f a m í l i a  e  a  I g r e j a  B a p t i s t a ,  alguém fora de nós." Habitat for Humanity. 
nomeadamente a Escola Dominical, na Em 1970, aos 46 anos, é eleito Com esta organização de voluntários, 
pequena aldeia de Plains, Estado da governador da Geórgia. O mandato o casal tem partilhado a realidade de 
Geórgia (EUA), proporcionaram-lhe o torna-o conhecido por  enfatizar  a pessoas, numa variedade de países, que 
cultivo da fé em Jesus, ao longo da vida. ecologia, a eficiência no governo e a não têm um tecto para viver. 
Os parâmetros fixados na vida em casa remoção de barreiras raciais. Quando em  Os voluntár ios mobi lizados pela  
foram-se "expandindo e fortalecendo" Janeiro de 1977 tomou posse como o 39º  organi zaç ão con str óem  cas as com  
para círculos gradualmente mais amplos Presidente dos Estados Unidos,  Carter famílias carenciadas que se tornarão seus 
o que lhe permite afirmar que encontrou cita o profeta Miquéias: "O Senhor já te futuros moradores e donos, mediante 
poucas incompatibilidades éticas ao declarou, ó homem, o que é o bem. O que pagamentos suaves. Os líderes da Habitat 
longo do caminho.  Do pai, empresário o Senhor pretende de ti, é que pratiques a crêem que este processo concede um 
agrícola de amendoins,  aprendeu justiça, ames a misericórdia, e andes com sentido de realização pessoal e estimula 
discipl ina de vida,  inovação e humildade perante Ele." O seu mandato uma cidadania activa e responsável.
envo lvimento  loca l. Da  mãe,  uma haveria de ficar marcado por um estilo Carter vê esta  acção como uma 
enfermeira,  aprendeu  a recusar a próprio nas relações internacionais. No consequência natural da sua fé: "Como 
segregação social, a dar prioridade aos Médio Oriente, através do acordo de cristão, penso que podemos provar que é 
mais carenciados e a aprender em todos Camp David, de 1978, Carter ajudou a possível apoiar os valores religiosos ou 
os momentos da  vida . Na Escola reconciliação entre Israel e o Egipto. espirituais da compaixão, da partilha e 
Dominical aprendeu a Bíblia, a oração, e A sua determinação em soluções da paz, lado a lado com os princípios 
a preciosidade do culto a Deus e da pacíficas dos conflitos levou-o, logo democrát icos  da l iberdade,  da 
comunhão fraternal. Durante os seus depois de ter deixado a Presidência, em igualdade, dos direitos humanos e da 
onze anos na Marinha,  Carter  aprendeu 1980, a criar o Carter Center, uma autodeterminação." 
que os parâmetros superiores de conduta orga ni za çã o in te rn ac io na l pa ra  a Ele entende que uma  visão das 
e comportamento, as marcas da liderança, promoção  da paz. O Carter Center, pessoas do tipo "amigos/inimigos, anjos 
a orientação e a inspiração implicam um espécie de Fundação, é uma forma de /demónios" é um "impedimento à 
compromisso que vai para além da "letra Carter usar os seus conhecimentos e percepção do nosso potencial global 
da lei". Nas suas palavras: "Se estamos experiência para lidar com conflitos à como promotores da paz".  -->
interessados em levar vidas superiores, volta do mundo: "A ideia inicial que 

 

Jimmy Carter
Prémio Nobel da Paz 2002

Quando a prioridade não é o insignificante
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--> (cont. pág. 13)

Há  ao longo da vida de Carter um 
compromisso em entender a fé e torná-la 
vida, visível, mesmo que isso possa 
implicar episódios de aparente derrota, 
provavelmente, as dores da fé: "Cristo era 
um homem activo, cuja fé se fez acção, não 
meramente  palavras. É um verdadeiro 
desafio relacionar a nossa fé religiosa com 
aquilo que realmente fazemos... Cristo quer 
hoje que nós sigamos o seu exemplo, 
expandindo o significado de perdão, 
serviço e amor - tudo de modo prático....ao 
estender a mão aos outros não nos estamos 
colocando numa cela - bem pelo contrário. 
Para mim, o cristianismo não é submissão 
a limitações; a essência do ensinamento de 
Cristo é nos libertar e dar a paz. "Ele 
deixou claro que o poder do Criador não 
será usado para divertir ou impressionar os 
crentes. Quase todos os milagres de Jesus 
tiveram por objectivo aliviar a tristeza, a 
solidão e o sofrimento físico dos homens."

Ao lermos a reflexão de Carter sobre a 
sua própria vida,  publicada com o título 
"Living Faith" (A Vivência da Fé) e que em 
Português foi publicado como "Jimmy 
Carter  -  Memórias  Espir i tuais"* 
constatam-se duas coisas magníficas. Por 
um lado, Carter procura  não misturar o 
poder eclesiástico, a religião institucional,  
com a política. Por outro lado, Carter  
assume a sua fé em Cristo e os valores 
consequentes à medida que toma decisões 
que haverão de condicionar a vida das 
pessoas. Mera religião significaria 
privilegiar grupos religiosos em jogos de 
poder. Fé viva significou refugiar-se 
diariamente no seu gabinete de oração da 
Sala Oval e fazer depender a sua acção 
dessa relação.  
Tal como o Pastor Martin Luther King, o 
Professor C.S. Lewis, o Médico Paul 
Tournier, o Sociólogo Jacques Ellul e 
muitos outros menos populares... o 
Presidente  Jimmy Carter é um exemplo 
daqueles cristãos  cuja  fé, sem roupagem 
religiosa, se torna tangível em domínios 
específicos da vida. A fé transformando a 
cultura. Pessoas  cujas vivências fazem o 
Evangelho  soar  as Boas Novas.

Histórico dos Hinos

 

BELÉM, BENDITA ÉS
1

Belém, bendita és entre as cidades de Judá;
Enquanto assim tu dormes, Oh! que bênção Deus te dá!

Embora obscura, brilha em ti a eterna luz,
A luz das esperanças que os mortais a Deus conduz.

2
 Em ti já é nascido o Messias Redentor;

No Céu os santos anjos cantam glórias, dão louvor.
Ó vós, estrelas d'alva, a nova anunciai;

A Deus erguei hosanas, e a nós a paz cantai!
3

 Ó, vem, Senhor e Mestre que nasceste em Belém;
Visita-nos e nasce em nosso coração também.

A voz dos anjos soa, a paz a proclamar.
Jesus, agora mesmo vem, sim, vem em nós morar

hillips Brooks visitou a Israel em 1865 e foi a Belém, no domingo 24 de 
dezembro. À tarde ele foi ao lugar onde, segundo a tradição, os anjos Papareceram aos pastores. Então, desde as 10 horas da noite de Natal até as 3 da 

manhã, ele assistiu os serviços religiosos na Igreja da Natividade, em Belém. A 
música e as imagens impressionaram-no tanto que ele sentiu uma nova inspiração 
surgir na  sua mente. Assim colocou no papel a letra deste belo cântico. 

Brooks foi um poderoso pregador, e seus sermões impressos eram distribuídos por 
todo os Estados Unidos e  Grã-Bretanha. A Universidade de Oxford conferiu-lhe o 
grau honorário de Doutor em 1885. 

Quando era pastor na Igreja Episcopal da Filadélfia, ele deu este poema para o 
organista da igreja, Lewis Henry Redner que pretendia musicar algumas obras. Na 
noite de Natal, após dormir algumas horas, acordou com esta melodia a soar nos seus 
ouvidos. 
Escreveu-a rapidamente num papel, ao lado da cama, e harmonizou-a pela manhã, 
pronta para ser cantada na Escola Dominical de 27 de dezembro de 1868. 
O hino foi impresso pela primeira vez em 1874.
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Agenda e Notícias

22 de Fevereiro de 2003 Escola Bíblica do Norte
57.º Encontro Nacional de Anciãos e Cooperadores

1 a 4 de Março de 2003
Congresso de Jovens do Oeste

Comunhão de Igrejas de Irmãos em Portugal
- Delegação Norte

25 e 26 de Abril de 2003
II Congresso Nacional de Irmãos

Comunhão de Igrejas de Irmãos em Portugal
- Departamento de Jovens

1 de Maio de 2003
Congresso Evangelístico

7 e 8 de Junho de 2003
Convenção Beira Vouga

Festas de Natal das Igrejas  Evangélicas em Gaia

21 de Junho de 2003
Encontro Nacional de Irmãos

Reuniões de Baptismos
Corporação Evangélica (Centro)

A Escola Bíblica do Norte decorrerá no 
Participe neste encontro a realizar no salão da Igreja em Sangalhos. primeiro trimestre de 2003 , todas as  
O início está aprazado para as 10.30  horas sendo a segundas feiras,  a partir de 6 de 
responsabilidade do programa  dos Irmãos da C.I.I.P.-Sul. O Janeiro, pelas 21 horas  no salão da 
almoço é comunitário. Este Encontro dirige-se aos Anciãos, Igreja em Alumiara, na Rua da Bélgica-
Obreiros, suas esposas e demais colaboradores na Obra do Senhor. 1553- Canidelo, Gaia.

Os professores Normando Fontoura e Manuel Fernandes Costa estão 
a leccionar: Missões e o Livro de Hebreus.

Querendo Deus decorrerá em Mafra, nas instalações da Palavra da 
Vida o habitual congresso anual da JEO  Juventude Evangélica do 
Oeste. Todos os pormenores podem ser  conhecidos através de Ana A direcção da delegação Norte da Comunhão de Igrejas de Irmãos em 
Tavares ou David Miguel (261.423.043 / 968206097). Preço total Portugal foi reconduzida para o mandato 2003-2004 com os 
do evento: € 50.00. seguintes elementos directivos:

Presidente: Ir. Samuel Pereira (Silvalde)
Secretário: Ir. Joel Pereira (Cucujães)
Tesoureiro: Ir. Joel Silva (Cacia)

Sob a responsabilidade da direcção da Comunhão de Igrejas de 
Irmãos em Portugal (CIIP), vai ter lugar em local a informar em 
breve o II Congresso destinado especialmente a irmãos com 
responsabilidade na igreja local. Serão 2 dias de refrigério 

A direcção do Departamento de Jovens da Comunhão de Igrejas de espiritual e aprendizagem conjunta para além da comunhão que 
Irmãos em Portugal, constituída pelos representantes das diversas lhe estará associada.
organizações juvenis em  Portugal nomeou o Ir. Paulo Teixeira Ainda durante o mês de Janeiro as Igrejas receberão informação 
(Madalena), para seu coordenador Nacional e o Ir. Pedro Martinho detalhada e as respectivas inscrições.
(Aveiro)  como secretário-executivo.
Na  reunião de 14 de Dezembro de 2002 foram definidas as seguintes 
actividades para 2003:
1 Maio 2003 -  Caminhada e Convivio na Serra da Boa Viagem na Grande concentração anual de irmãos da área centro em local a 
Figueira da Foz ,definir e que oportunamente será objecto de divulgação.
10-12 Outubro de 2003 -  VII Congresso Nacional de Jovens,
8 de Dezembro de 2003  -  Festa de Natal inter-juventudes.

Como habitualmente realiza-se no salão da Igreja em Sangalhos a 
Na sequência de várias actividades já realizadas em conjunto, as partir das 10 horas de Sábado 7 de Junho.
Igrejas Evangélicas em Alumiara, Belomonte, Brito, Cedro, 
Gulpilhares, Oliveira do Douro, Madalena e Valadares realizaram 
em conjunto uma festa de Natal, no dia 4 de Janeiro de 2003.
A festa realizada no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia 
permitiu a cada Igreja apresentar parte do programa própria de cada 
uma, desta vez perante uma assistência de mais de 300 pessoas.
Além disso, o convívio proporcionado por  esta actividade resultou 
em bênção espiritual para os presentes.
A responsabilidade deste evento esteve a cargo dos irmãos: Marcelo 
(Alumiara), Manuel F.Costa (Gulpilhares) e José Alberto 
(Belomonte).

15 de Junho de 2003
A decorreu no Rio Certima, em Perrães o culto de baptismo tem por Em 7 de Dezembro as Igrejas da área centro nomearam os irmãos que 
objectivo a obediência ás Escrituras. Vários irmãos professarão a referimos para liderança da Corporação Evangélica:
sua fé em Cristo Jesus, como se Salvador. Inicio  10 horas. Junta Administrativa: Presidente: Ir. Henrique S.Gomes
15 de Agosto                                    Secretário: Ir. Sérgio S. Aço
No Rio Mondego-Coimbra e no salão da Igreja da Sota.                                    Tesoureiro: Ir. Samuel S. Oliveira

Vogais: Ir. Abel Filipe R. Manaia e Ir.ª Lidia M.R.Oliveira

A realizar, querendo Deus num grande Auditório no centro do País  
(com capacidade para mais de 800 pessoas sentadas). Este projecto 
está a ser preparado pela direcção da Comunhão de Igrejas de 
Irmãos  em Portugal e pela direcção da Corporação Evangélica.
É objectivo realizar neste dia uma grande concentração para 
crentes das nossas Assembleias, desde Viana do castelo a Faro, 
numa acção de comunhão e Testemunho.

Agenda de Eventos
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Os Raelianos

 

s Raelianos são membros de Raël afirma que os Elohim ensinaram A ACT, de Worcester, no estado 
uma  seita-OVNI, seguidores que a raça humana foi criada a partir do americano de Massachusetts, anunciou Odo francês Claude Vorilhon, DNA de alienígenas há 25.000 anos. a obtenção dos primeiros embriões 

ex-jornalista automobilístico e ex- (Na verdade, toda a vida na terra teria humanos por clonagem. A companhia 
piloto de carros de corrida, que adoptou s i d o  c r i a d a  e m  l a b o r a t ó r i o s  r e l a t o u  t e r  u s a d o  a  t é c n i c a  
o nome de RAEL  alienígenas) Entre outras coisas, Raël convencional de clonagem animal - a 

Ele conta que, também aprendeu que a clonagem é o transferência de material genético de 
e m  1 3  d e  caminho para a imortalidade, e que não uma célula comum para um óvulo - e a 
dezembro de existe Deus nem alma. Segundo Raël, partenogênese - em que uma célula 
1973,  es tava  nossos criadores alienígenas querem reprodutiva feminina é estimulada para 
n u m  v u l c ã o  que sejamos belos e atraentes, e dar origem a um embrião sozina, sem 
p r ó x i m o  d e  vivamos uma vida sensual, livre das necessidade de um espermatozóide. 
C l e r m o n t - restrições da moralidade tradicional Brigitte Boisselier, cientista chefe da 
F e r r a n d ,  e m  Judaico-Cristã. Clonaid, disse à agência Associated 
França, avistou Segundo Grescoe, "o sucesso de Raël Press que a empresa já realizou 
um Ovni de 7 parece ser consequência de oferecer um clonagem por transferência de material 
m e t r o s  d e  am bi en te  es tr ut ur ad o p ar a u m genético. A ACT usou DNA de células 

diâmetro, feito de um metal prateado comportamento decadente: Ele oferece da pele. A Clonaid teria criado embriões 
muito brilhante, movendo-se em total uma área de lazer sem culpas para o usando material genético de vários 
silêncio." Afirma que uma criatura hedonismo e a experimentação sexual." tipos de células. Ela deu a entender que 
radiante surgiu e confiou a ele uma Felizmente, os raëlianos são grandes o  p roced imen to  é  bana l  nos  
mensagem, revelando a verdadeira usuários de preservativos. laboratórios da empresa. mas recusou-
origem da humanidade, mais disse: Raë l, já criou uma empresa de se a dar detalhes. Os resultados das 
Que daqui   em diante ele seria  clonagem chamada CLONAID, que pesquisas não foram divulgados em 
conhecido como Raël, que significa promete “dar assistência a candidatos publicações científicas.
"mensageiro." a pais, dispostos a ter um filho clonado A Clonaid foi fundada em 1997, nas 
Os seus seguidores  consideram-no "o de um dos dois. Esse serviço oferece Bahamas, como um braço científico da 
profeta do terceiro milénio,"  uma oportunidade fantástica aos pais seita Movimento Raeliano. A empresa 
Como todos os bons líderes religiosos, com problemas de fertilidade ou casais foi proibida de funcionar lá. Mais tarde, 
Raël espera que seus seguidores o homossexuais de poder ter um filho um laboratório da empresa foi fechado 
sustentem. clonado a partir de um deles.” nos EUA. O local onde as experiências 
O dízimo de 10% é a regra. O quartel-general raeliano fica em estão sendo conduzidas agora é 
Ele explica a sua missão no livro,  “ A Montreal, mas a seita é internacional e mantido em segredo. 
verdadeira Face de Deus” . afirma ter cerca de 50.000 membros em O Movimento Raeliano sustenta que a 
Vorilhon afirma que “foi levado ao 85 países. Eles têm uma "Página de vida humana na terra é resultado de 
planeta dos Elohim num disco voador Provas" no seu website, onde oferecem engenharia genética extraterrestre e que 
em 1975, onde foi apresentado a comprovações das afirmações de seu a ressurreição de Jesus foi resultado de 
terráqueos famosos, como Jesus, Buda, profeta, aliviando-nos assim do ônus de uma técnica avançada de clonagem 
Joseph Smith [N.T. fundador do ter que acreditar por pura fé. reali zada p elos 
Mormonismo] e Confúcio. Os Elohim, Infelizmente, os indícios apresentados alienígenas.
pequenos seres de forma humana, com provavelmente só irão satisfazer às "A clonagem vai 
pele verde pálida e olhos de amêndoas, mentes mais ávidas por ilusão e auto- pe rm it ir  à ra ça  
foram aparentemente a inspiração engano. humana alcançar a 
original para o Deus Judaico-Cristão. vida eterna", diz 
 Informaram a Vorilhon que ele seria o A CLONAID Raël, o líder do 
profeta final -- enviado para transmitir A Clonaid, empresa americana ligada á movimento,  num 
uma mensagem de paz e meditação seita prega que a clonagem humana é texto publicado no 
sensual à humanidade, sob seu novo garantia de vida eterna e  diz ter obtido seu site na Internet.
nome de Raël -- antes que os Elohim embriões humanos por clonagem antes (www.rael.org).
retornem a Jerusalém em 2.025.” da Advanced Cell Technology (ACT). 


	Página 1
	Ref91_02.pdf
	Página 1

	Ref91_03.pdf
	Página 1

	Ref91_04.pdf
	Página 1

	Ref91_05.pdf
	Página 1

	Ref91_06.pdf
	Página 1
	Página 2

	Ref91_07.pdf
	Página 1

	Ref91_08.pdf
	Página 1

	Ref91_09.pdf
	Página 1

	Ref91_10.pdf
	Página 1

	Ref91_11.pdf
	Página 1

	Ref91_12.pdf
	Página 1

	Ref91_13.pdf
	Página 1

	Ref91_14.pdf
	Página 1

	Ref91_15.pdf
	Página 1

	Ref91_16.pdf
	Página 1

	Ref91_11.pdf
	Página 1




