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Porque Deus enviou o Seu Filho Unigénito, para que todo aquele
que nEle crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.

EVANGELHO DE S. JOÃO 3:16
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D
ezembro é um mês de Inverno.
Mas é o mês da comemoração do
Natal.

Ano após ano o calendário repete o dia 25
como sendo o dia de Natal.
Um dia sublime, especial e de elevado
valor para todos os que reconhecem que o
Nascimento de Jesus foi um marco de
grande importância na história da
humanidade!
Esta é a época das ruas iluminadas,
montras bem recheadas e convidativas,
ambientes de música alegre e sentida e,
por estranho que possa parecer, não se
tornam monótonas ou cansativas ouvir
sempre a mesma coisa!
Mas.., qual é a mensagem do Natal?
Existem duas mensagens:
Uma refere-se os presentes, a alegria do
ajuntamento familiar, a comunhão, a
amizade e o sentimento de que somos
seres humanos, todos iguais, com
fraquezas, defeitos e virtudes.
Outra refere á grandeza de Jesus, o
Salvador, aquele que estando com o Pai
no lugar Celestial deixou a Sua Glória e
humilhando-se, tornou-se homem, para
adquirir o salvo-conduto para nós termos
um dia a alegria de viver a perfeição no
convívio com Deus.
Hoje, o comércio, as corridas aos
presentes, as ideias despromovidas de
qualquer sentimento de agradecimento
para com Jesus contrasta com a
mensagem de Natal proferida pelos anjos:
“Hoje, na cidade de David, vos nasceu.., o

Salvador”, e também com o cântico
angelical: “Glória a Deus nas alturas. Paz
na terra e boa vontade para com os
homens”.
Hoje, como antes, uns correm a ouvir falar
do Messias como os pastores fizeram,
outros ignoram-nO como os fariseus. Uns
querem a bênção de Jesus como Simeão
e Ana, outros rejeitam-no como os
Escribas.
Uns procuram-nO seguindo o caminho
como os Magos fizeram, outros
esquecem-no desviando-se da Verdade
como Herodes que o queria matar.
A mensagem de Natal de hoje, para mim e
para ti deve ser esta:

“JESUS NASCEU
PARA SER O NOSSO SALVADOR”

É
Natal ??

Por Samuel Pereira
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Por Carlos Alves

Deus criou a terra, e tudo quanto
nela há, para que ela fosse de
bênção para o homem; Deus fez o

homem, à sua imagem e semelhança,
para que este glorificasse o seu Criador e
se tornasse num canal de bênção.
No entanto, e devido ao pecado do
homem, tanto este como a terra se
tornaram numa maldição.
Através dos séculos a Bíblia nos revela
que Deus já teve que intervir contra a
corrente desenfreada da malvadez
humana. Lembremos, por exemplo, o
Dilúvio nos tempos de Noé, em que toda
a terra foi submersa pelas águas e
apenas se salvaram 8 pessoas da sua
família. Também as cidades de Sodoma e
Gomorra foram amaldiçoadas, ficando
submergidas pelo mar Morto, salvando-
se apenas Lot e suas duas filhas. Reinos e
impérios têm desaparecido devido ao
aumento do pecado e à intolerança de
Deus contra tal modo de viver. Deus
resiste aos soberbos; dá, porém, graça
aos humildes. O que se humilha e se
arrepende perante o Senhor será
exaltado; mas aquele que não se
arrepende e se exalta perante Deus, o
Senhor o humilhará. Tenhamos, como
exemplo, a cidade de Jericó:

Foi a primeira cidade a ser tomada pelos
israelitas ao entrarem na terra que Deus
lhes prometeu Jos. 6, Esta cidade foi
tomada pela intervenção directa de
Deus. Precedidos da arca do Senhor, as
buzinas tocando, rodearam a cidade
durante sete dias. Então, no 7º dia,, com
o sonido das buzinas e o clamor do povo,
os muros caíram, só se salvando Raabe,
uma mulher de fé em Deus Heb. 11:31.
Esta cidade foi amaldiçoada por Deus e
tornou-se numa maldição, pois Josué
esconjurou-a dizendo: “Maldito diante do
Senhor seja o homem que se levantar e
reedificar esta cidade de Jericó:
perdendo o seu primogénito a fundará, e
sobre o seu filho mais novo lhe porá as
portas.” Jos.6:26.

Houve um que se atreveu a desafiar a
profecia de Josué. Foi no reinado de

Acabe, o pior de todos os reis que
reinaram sobre o povo do Senhor, e
passados 500 anos, que “Hiel, o
belemita, edificou a Jericó: morrendo
Abirão, seu primogénito, a fundou, e
morrendo Segube, seu último, pôs as
suas portas: conforme a palavra do
Senhor, que falara pelo ministério de
Josué, filho de Num.” 1 Reis 16:54.

O Senhor, no tempo do seu ministério
terreno, visitou a cidade de Jericó. No
Seu tempo esta era uma cidade
próspera, onde viviam muitas pessoas
abastadas, mas também uma cidade
cujos malfeitores se aproveitavam para
prat icarem as suas maldades.
Lembremos três casos passados com
Jesus: 1) a parábola do bom samaritano;
2) o cego Bartimeu; 3) Zaqueu, o
publicano.

encontra-se em Lucas 18:30-37. Por esta
parábola poderemos entender que na
estrada de Jerusalém para Jericó havia o
perigo de se ser assaltado por ladrões
que não olhavam a meios para
conseguirem os seus fins. Por aquela
estrada passavam homens ricos, homens
religiosos e também, ainda que poucos,
bons samaritanos. A lição pode ser esta:
nas estradas da vida das nossas cidades,
onde o homem é assaltado, caído e ferido
de morte, pelos inimigos da alma, só Um
lhe poderá valer, e esse é o Bom
Samaritano, Jesus Cristo, Filho de Deus,
que se fez homem, e como homem
morreu para nos dar vida. Foi Ele que
desceu até esta terra amaldiçoada,
baixou até junto de nós e pela Sua morte
e derramamento do Seu sangue, na cruz,
nos pode agora limpar e purificar do
pecado, fazendo de nós filhos de Deus!

,
um pobre cego e mendigo que ali pedia
esmola a quem passava. Ao saber que
era Jesus que ia passando, começou a
clamar, dizendo: Jesus, Filho de Davi,
tem misericórdia de mim! E que mudança
o Senhor operou nele: não somente lhe

recuperou a vista, como também lhe
disse: a tua fé te salvou. E o evangelista
Lucas afirma que Bartimeu logo viu e
seguia a Jesus, glorificando a Deus.
Quantos milhões de cegos e pobres, sem
o saberem, estão caminhando nas trevas
e vão para um lugar de trevas eternas,
por não virem a Jesus com fé. Ele disse:
Eu sou a luz do mundo: quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da
vida!

há um
homem que queria conhecer Jesus. Era o
Zaqueu, chefe de publicanos, rico, mas
de pequena estatura. Por isso subiu a
uma figueira brava e ali se escondeu.
Mas Jesus, ao chegar àquele lugar,
olhando para cima, viu-o e disse-lhe:
Zaqueu, desce depressa, porque hoje me
convém pousar em tua casa.
E diz Lucas que Zaqueu apressando-se
desceu e recebeu-O gostoso. Mais tarde
já na casa de Zaqueu Senhor Jesus
afirmou: Hoje veio a salvação esta casa
também este é filho de Abraão.

O que é Jesus para
ti? Se ainda não tomaste uma decisão ao
lado de Cristo, apressa-te enquanto é
tempo. Vem a Jesus com fé. Arrepende-
te e entrega-te, sem reservas ao Senhor.
Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo,
tu e a tua casa - Actos 16:31

No tempo de Josué.

No tempo do rei Acabe.

No tempo de Jesus.

1) A Parábola do Bom Samaritano

2) Quando Jesus visitou Jericó
encontrou junto caminho Bartimeu

3) Quase ao sair da cidade,

E tu, querido leitor, qual é o teu
estado espiritual?

Bênção e Maldição

LIVRARIA ESPERANÇA

= Livros de Valor =

Livraria Esperança

África - Amor e Dor ....................... 09 €
Os Puritanos, quem foram.................... 12 €
George Whitefield (Enc.)...................... 12 €
Spurgeon (Enc.).................................... 12 €
O Peregrino, com notas (Enc.)............. 18 €
Manual Bíblico Ilustrado (Enc.)............ 55 €
Novo Dicionário Bíblico (Enc.)............. 80 €

Rua do Penedo 24
Valadares - 4405-508 Vila Nova de Gaia

Telef. 22 711 50 86
Telem. 93 326 20 91



Ano Novo

"Estamos partindo para o lugar a
respeito do qual o Senhor disse:
Eu vo-lo darei " (Nm 10:29-NVI)

A convicção da viagem Estamos
de viagem

A convicção do lugar que o Senhor
tem para nós para o lugar que o
Senhor disse: Dar-vo-lo-ei"

A convicção de que o Senhor é o
Caminho para a viagem vem
connosco, e te faremos bem"

A convicção de que o Senhor nos
vai conceder o melhor porque o
Senhor prometeu boas cousas

N
ovo ano se apresenta perante
nós.

N o v o s d e s a f i o s , p e r s p e c t i v a s
alvissareiras ou sombrios horizontes.
Janeiro mexe muito connosco! Conduz-
nos a reflexões profundas sobre os
passos a dar na nova etapa que o novo
ano nos oferece, para continuarmos a
viagem que devemos empreender no
curso de nossa vida.
Quantas etapas já ultrapassamos! Não
importa quantas. Se fracassos houve já
ficaram para traz. As conquistas obtidas
já foram contabilizadas. O que importa,
agora, é o futuro.
Na estação em que nos quedamos, para
o início da nova etapa, há sérias
decisões a serem adoptadas.
Temos que evitar erros, para não
experimentarmos novas frustrações.

São perguntas que precisam, a priori, ter
respostas claras e inequívocas, para que
a viagem continue no rumo que conduza,
com segurança, ao alcance do alvo da
conquista adequada.
Ajuda substancial para encontrarmos as
respostas oportunas estão no texto em
Nm 10:29:

O velho guerreiro Moisés, cônscio da sua
responsabilidade de líder do povo de
Israel, para conduzi-lo desde a opressiva
escravidão do Egipto até à terra
prometida, teve inúmeras e difíceis
etapas a ultrapassar.

M u i t a s
v e z e s
pareceu-lhe
q u a s e
impossível
prosseguir a

viagem! Óbices sem conta apareceram,
muitos provocados pelo próprio povo que
conduzia, incrédulo e indiferente às
propostas sérias que Deus oferecia.
Quantas vezes obstaculizamos a viagem
com a nossa incredulidade e falta de
confiança nos rumos que o Senhor
indica!
Etapa por etapa, foi Moisés progredindo
no curso da longa viagem.
Mas a cada passo, tinha que parar para
pensar e decidir!
A cada novo ano uma nova oportunidade
se nos oferece para reflectirmos e
decidirmos sobre como continuarmos
bem a viagem inevitável!
O contexto do verso supra mostra-nos
Moisés no início de mais uma importante
etapa da sua histórica viagem.
A proposta que faz ao seu cunhado nos
oferece subsídios valiosos. Constitui-se
em forte e indispensável suprimento à
nossa reflexão neste novo Janeiro.
Vejamos:

Este é o momento para firmamos a nossa
convicção de que estamos em viagem.
Não podemos ignorar esse fato. Isso nos
compromete quanto às medidas
adequadas que devemos adotar. Não
surgimos por acaso e não podemos viver
sem rumo, atoa. Aqui estamos porque o
Senhor assim o quis. Ele tem um rumo
para cada vida e um alvo certo para ser
alcançado. Não podemos viver
submetidos aos impulsos da nossa
própria vontade, ao arrepio do inevitável
comprometimento com o propósito de
Deus. Não podemos nos furtar à
convicção de que há uma viagem a
seguir na estrada da vida.

Não vamos no rumo de uma proposta

humana. O Todo Poderoso Deus é quem
nos prepara o lugar para o qual nos
dirigimos. Disse o Senhor Jesus: "

A expressão "
" ai tem o sentido de "habitação" com

carácter de permanência. A cada novo
ano mais nos aproximamos desse lugar.
É uma viagem altamente compensadora,
pois podemos ter a certeza do destino
provisionado por Deus para cada um de
nós.

Foi Moisés quem disse isso ao seu
cunhado quando lhe propôs seguir na
viagem que o levaria à benção. Moisés é
uma linda figura de Cristo. Ele nos liberta
e quer ir conosco. Oferece-se para ser "

Por
várias vezes Paulo, em Atos, chamou
Jesus Cristo de "O Caminho". Disse mais
o Senhor: "

Sendo Ele o Caminho, a segurança da
viagem é total.

O Senhor tem maravilhosas promessas
de bênçãos futuras para os que seguem
a viagem com Ele, para o lugar que
preparou e o usufruto das bênçãos que
nos reservou! O Senhor cumpre tudo o
que promete (Js 21:45). "

Fiquemos firmes nas promessas do
Senhor!

.

Para onde vamos? Como nos conduzir?
Qual atitude devemos adoptar?
Qual caminho devemos seguir?

"Estamos de viagem para o lugar de que
o Senhor disse: Dar-vos-ei; vem
connosco e te faremos bem, porque o
Senhor prometeu boas coisas a Israel"
(RA).

Na
c a s a d e m e u P a i h á m u i t a s
moradas...Pois vou preparar-vos lugar"
(Jo 14:2). casa de meu
Pai

o
Caminho a verdade e a vida; ninguém
vem ao Pai senão por mim" (Jo 14:6).

Eu sou a luz do mundo; quem
me segue não andará nas trevas, pelo
contrário terá a luz da vida" (Jo 8:12).

Estaremos para
sempre com o Senhor (I Ts 4:17).

*

No albor do novo ano, continuemos a
viagem com as convicções do destino,
da direção e das bênçãos do Senhor
para as nossas vidas, porque Ele
promete boas coisas para os que O
seguem fielmente

1) - "
"

2)
- "

3)
- "

4) -
- "

4 Refrigério 107
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Por Jayro Gonçalves

E a viagem
continua...
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Por José Carlos Oliveira

T
odo o crente sabe (ou devia saber)
que tem o dever de pregar o
Evangelho. Sem dúvida que há os

“grandes” evangelistas, as grandes
campanhas e as várias organizações
mundiais, cr iadas a pensar no
evangelismo.
Contudo, as pessoas que podem ser
atingidas por esses meios, são em
número muito reduzido. Por isso nunca
devemos perder de vista o método
indicado pelo nosso Mestre e Senhor:
“Ser-me-eis testemunhas…”.(Actos, 1:8)
Por outras palavras, cada salvo é
responsabilizado para contar, àquele
com quem convive diariamente, quem é
Jesus e o que fez em sua vida.
É claro que nem todos os salvos sabem
explicar muito bem as coisas, mas a
forma correcta como se vive fará a
diferença. Por vezes, a possibilidade dos
descrentes nos poderem fazer perguntas
difíceis, assusta. Neste caso é bom
lembrar que não somos obrigados a
saber responder a todas as perguntas.
Com sabedoria divina, que podemos
pedir a Deus, (Tiago,1:5,6) saberemos
dizer o que as pessoas de ouvir
e não o que elas ouvir.

Alguém disse um dia que evangelizar é
“levar o Evangelho ao mundo ”
, pensando nisto, alguns crentes podem
perguntar: Como saber se, quando
evangelizo, estou a anunciar o Evangelho

que tópicos devo incluir quando
evangelizo?
Sugiro o seguinte conjunto de tópicos
que, do meu ponto de vista, devem estar
presentes sempre que procuro
evangelizar.

Provavelmente, nesta altura, o meu
conjunto de tópicos já está a ser
questionado. Seguramente alguns
leitores interrogar-se-ão quanto à
pertinência do tópico seis. Estamos
habituados às “quatro leis espirituais” ou
aos “quatro passos para a paz com
Deus”. São, seguramente, métodos de
evangelismo respeitáveis mas não
únicos nem infalíveis.
Averdade é que nos habituamos a pregar

um evangelho, tipo comida rápida,
esquecendo que Jesus nunca facilitou as
coisas a quem queria segui-lo. Pelo
contrário avisava-os das implicações que
o acto, em si, comportava.
Quando evangelizo não quero fazer
apenas mais um crente e sim um
discípulo. Já alguém lembrou que: “O
crente está a caminho do Céu, o discípulo
também mas

”.
No próximo número, falaremos disto
mesmo.

precisam
querem

pecado
salário

solução

Graça Amor

receber

todo todo

todo?

1- O da humanidade e
respectivo (Rm.3:23 e 6:23)

2-A ÚNICA de Deus (João,
14:6 e 10:9 Act.4:11,12)

a)Jesus tornou-se a solução mediante
a obra do Calvário (I Cor. 1:23)

b)O ser humano precisa de se
arrepender da sua condição de
pecador, antes de poder aceitar a
solução de Deus (Act.2:37,38)

3-A e de Deus (Ef.2:8,9
João, 3:16)

a)O ser humano tem de se deixar
salvar porque não pode Salvar-se.

4-Como a solução de Deus
(Act.16:30,31 - Jo.1:12)

5-Aurgência para o crer (II Cor.6:2)
6-As impl icações de crer no

Evangelho (Ef.2:10; I Ped.2:1-5
Ef.4:11-16).

procura levar outros
consigo

José Carlos Oliveira
(Ancião - Ig. Leça da Palmeira)

jcarlos.o@netcabo.pt; http://ladodela.blogspot.com

Quando dizes

Quando dizes

Deus diz:

Quando dizes

Deus diz:

Quando dizes

Deus diz:

Quando dizes :

Deus diz:

Quando dizes :

Deus diz:

Quando dizes :

Deus diz:

: "Isso é impossível".

"As coisas que são impossíveis
aos homens, são possíveis a Deus". (Luc
18.27)

"Eu já estou cansado".

"Eu dou-te repouso". (Mat
11.28-30)

: "Não tenho condições".

"A minha graça te basta". (II Cor
12.9)

"Não posso fazer".

"Podes fazer tudo…". (Fil 4.13)

"Não vou conseguir".

"Eu suprirei todas as tuas
necessidades". (Fil 4.19)

"Eu não tenho talento
suficiente".

"Eu dou-te sabedoria" (Tiago
1.5)

O Evangelho Bíblico

finançasfinançasfinançasfinanças
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Com o envio deste cupão (ou fotocópia), receberá gratuitamente o que assinalar:
�

�

�

Um Evangelho de S. João (da Bíblia);
Um Curso Bíblico por Correspondência;
Uma Visita Nossa (território nacional).

Poderá também fazer este pedido via e-mail para:
Remeta para Refrigério, Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares.

Nome:____________________________________________________________________________________

Endereço:_________________________________________________________________________________

C.Postal:______ -_____________ Idade_____ Tel.:________________. E-mail: __________________________

geral@refrigerio.net



Actualidade

João 10.10 - "O ladrão veio
para matar, roubar e
destruir ..."

novelas

novelas

novela

novela

novela
novela

sempre

Estás envolvido com este tipo de
música? Queres pagar esse alto preço
A desonra e o desprezo de Deus? Eis a
música e a sua tradução abaixo

identidade

M
uitos fazem cara feia
quando se fala das

, mas contra
factos não há argumentos.
O que os midia deveriam
f a z e r e r a c o l o c a r
acontecimentos do dia - dia
sem estarem a levar o
adultério como saída de um
casamento problemático,
sexo antes do casamento
como algo normal e sadio, a
relação homossexual entre
pessoas… enfim, problemas que são
visíveis à sociedade, mas deveriam ser
combatidos e não absorvidos como algo
normal e bom.
Na vida real deparamos adultério e
prostituição legalizados na TV, abortos,
procura de prazer descontrolado com um
fim de amargura, depressão e frustração,
crimes morais e espirituais contra a
humanidade e Deus, etc
As poderiam ser importantes se
mostrassem a luta de um casal contra a
enfermidade, com o marido estando ao
lado da esposa até o fim.
A busca do filho custe o que custar para
tira-lo das drogas, o sacrifício de um
trabalhador para sustentar o seu filho na
escola, passando a faculdade e por fim
formando-se. Precisamos de pessoas que
escrevam as verdadeiras novelas da vida
sem pornografia. Se não existir uma cena
erótica parece que a não da serve!
Analisemos e pensemos nas seguintes
questões:
- Como posso assistir a uma que
não tenha Lúcifer na sua apresentação?
- Qual é o conteúdo da ?
- Sabia que a “Celebridade” no
Brasil tem uma música que apresenta
Lúcifer?
A musica é de Mick Jagger que se inspirou
no romance "The master and the
margarita", do autor russo Mikhail
Bulgakov, em que o diabo se apresenta
como "Woland", um professor alemão de
artes negras para revirar a vida da
sociedade russa. Mick Jagger canta na
primeira Pessoa a música, encarnando
"Satã" e reivindicando factos históricos.
Factos como execuções, proclama Hittler,
anuncia a matança dos Kennedys.
Os Stones gravaram a m sica depois de

passarem férias no Brasil. A musica
ressalta ainda mais o satanismo de Rolling
Stones, que em alguns álbuns já fazia
menções da Celebridade das trevas como
"Their Satanic Majesties Request". Durante
a audição da m sica um espectador foi
assassinado com facadas no festival de
Altamont em Dezembro de 1969, Jagger
comentou que algo estranho
acontecia quando tocavam a canção.
No Brasil o Lançamento do Cd "Vooduu
Longe" trouxe que falar, Jagger apareceu
encarnado como Lúcifer e na sua
companhia os bonecos infamáveis das
trevas. O director Alex Derakoft afirmou
"Foi muito empolgante para todos nós
seguir este jovem diabo que sai explorando
as fraquezas de cada um. O mundo é seu
Play ground e ele faz todo mundo pagar um
preço alto".

.

I Corintios 10 v. 18-22 "Vede Israel segundo
a carne: os que comem os sacrifícios não
são porventura participantes? Mas que
digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que
o sacrificado aos ídolos é alguma coisa?
Antes digo estas coisas que os gentios
sacrificam, as sacrificam aos demónios e
não a Deus. E quero que não sejas
participantes com os demónios. Ou
irritemos o Senhor? Somos nós mais forte
do que Ele?".
Se assistimos estes manjares, (as novelas
e filmes ligados ás trevas) somos
participantes. Lembre-se de Daniel que
preferiu deixar de lado os manjares do Rei,
sabendo que aqueles manjares poderiam
estar envolvidos com consagrações aos
deuses da Babilónia.
O que falta em muitos cristãos é assumir a
sua .
Nem sempre o que queremos é bom, não
podemos ser sábios aos nossos próprios
olhos (Isaias 5v.21), devemos estar atentos
para não confiar na nossa sabedoria.
I Timo te o 4 .1 "Ma s o Esp í r i t o
expressamente diz: que nos últimos
tempos, apostatarão alguns da fé, dando a
ouvidos a espíritos enganadores e a
doutrina de demónios".
Pensa bem!ú

ú

Sympathy for the Devil
Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long year
Stole many a man's soul and faith
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate
Pleased to meet you…

Simpatia com o Diabo
Por gentileza me permita me apresentar
Sou um homem de fortuna e requinte
Estou por aí já faz alguns anos
Roubei as almas e a fé de muitos homens.
E eu estava por perto quando Jesus Cristo
Teve seu momento de duvida e dor
Fiz muita questão que Pilatos
Lavasse suas mãos e selasse seu destino

Um prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome
Mas o que lhes intriga e a natureza do meu jogo

Eu aguardei em São Petersburgo
Quando percebi que era hora para
mudar
Matei o Czar e seus ministros
Anastácia gritou em vão
Assisti com orgulho enquanto seus reis e
rainhas
Lutaram por dez décadas
Pelos deuses que eles criaram
Permita-me por gentileza me apresentar
Sou um homem de fortuna e requinte
Deixei armadilhas para ministros
Que morreram antes de chegarem a
Bombaim

Um prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome
Mas o que lhes confunde é a natureza do
meu jogo
Assim como todo cana é um criminoso
E todos os pecadores Santos, como cara
é coroa

Basta me chamar de Lúcifer
Pois estou precisando de alguma restrição
Então se me conhecer tenha alguma delicadeza
Tenha a simpatia, e algum requinte
Use toda sua polidez bem aprendida
Ou deitarei sua alma para apodrecer

Prazer em lhe conhecer
Espero que adivinhem o meu nome, oh yeah
Mas o que lhes intrigam é a natureza do meu jogo
Diga-me baby, qual é o meu nome
Diga-me doçura, qual é o meu nome
Diga-me baby, qual é o meu nome
Lhe digo uma vez, é sua culpa
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Jorge Pratas Rosário e Valeriy Culto de gratidão

Queridos amigos,
Obrigado pelas vossas orações no nosso
ministério em Portugal. As crianças e os
adolescentes sem Cristo continuam a ser o
grande desafio das nossas vidas!
N o a n o l e c t i v o d e 2 0 0 5 / 2 0 0 6 ,
continuaremos a colaborar com a Aliança
Evangélica Portuguesa, numa parceria
com os professores de Educação Moral e
Religiosa Evangélica em mais de 200
escolas públicas, de forma a ajudar a
disciplina, bem como a sua mensagem a
serem conhecidas por toda a comunidade
escolar.
O Campeonato do Mundo de Balde de
Água irá proporcionar a cerca de 30.000
estudantes a oportunidade de ouvir a
respeito da água, da sua utilização, do seu
valor, mas acima de tudo do seu Criador,
aquele que não somente criou a água para
nos tirar a sede, mas que enviou o Seu
Filho Jesus Cristo, a verdadeira água viva,
pela qual ninguém mais terá sede.
Em 2006, o Mundial de Futebol, na
Alemanha será mais uma oportunidade
para produzirmos alguns recursos
evangelísticos adequados ao evento, para
distribuir pelas comunidades portuguesas.
Por favor, agradeça nas suas orações:
Pela visão e encorajamento que nos tem

dado. Pelas oportunidade de parceria com
a Comacep, nas escolas.
Pela fidelidade de Deus na nossa vida e

sustento Por favor, continue a orar pelo
nosso ministério:

Para que os professores possam ser
conhecidos pela mensagem que
transmitem
Para que Deus nos use em Moçambique.
Pela nossa família.
Obrigado pela sua parte! Jorge Pratas.
jorgepratas@netcabo.pt.

Foi uma alegria ter-vos encontrado no
retiro de Obreiros. Aquela noite foi muito
abençoada, especialmente poder ouvir o
testemunho dos Poland e da Irmã Beryl.
Fez-me sentir muito pequenina mas ao
mesmo tempo querer servir ao Senhor com
muita expectativa no que ELE pode fazer.
Muito obrigado pela oferta que fizeram
chegar, esse é um ministério que muito nos
abençoa e sabemos que o exercem com
muito amor, e o amor é muito mais
importante que o dinheiro.
Estou a ajudar uma Igreja jovem na área

de formação de líderes, numa parceria
entre a igreja de Belomonte e A Rocha -
Igreja Evangélica.
E mais uns apoios com as Senhoras e o
CPN (Conselho de Pastores e líderes do
Norte).
Como hobbie estou a estudar Grego
biblico.
O Valeriy começou a sua primeira
disciplina do Curso de Teologia no Centro
de Missões e está muito animado com tudo
o está a aprender.
Pedimos as vossas orações especificas
porque ele está desempregado, e embora
tenha umas horas de trabalho, precisa de
um trabalho fixo.
O projecto Guiné continua no nosso
coração e anda muito devagar conforme as
limitações que atravessamos, contudo em
Deus esperamos para podermos continuar
esse propósito.
Gostaria de informar os irmãos que o meu
envolvimento com a OM, terminou em
Agosto passado. Se tiverem alguma
pergunta podem colocá-la pessoalmente.
Rosário e Valeriy.

Realizou-se no passado dia 8 de Outubro
de 2005, na Igreja Evangélica de Almada,
Culto de Gratidão pelo Ministério do
querido Irmão Eng. João Artur Correia
Pereira.
Serviu este irmão o Senhor e a União
Bìblica como seu Secretário Geral durante
18 anos. Deixou este irmão o seu trabalho
de engenheiro na Siderurgia no Barreiro
para se dedicar integralmente à Obra,
tendo três filhos. Graças a Deus pelo
precioso ministério de sua esposa
enfermeira D.Edite no apoio e sustento do
lar.
A UB foi pioneira em Portugal dos
ministérios de acampamentos e Leituras
Bíblicas Diárias. O Irmão JOÃO ARTUR
sucedeu ao pioneiro Pr Abel Rodrigues, e
o novo Secretário é o Irmão Andrè Mota,
para quem solicitamos orações e apoio.
Foi no Carrascal que JoãoArtur tomou uma
decisão por Cristo. Ao longo de 50 anos
tem servido o Senhor neste ministério.
Continuará a sevir o Senhor como
Ancião na sua Igreja Local, na UB e
esperamos mais deste Irmão na
Comunhão de Igrejas.
No Culto participaram o Grupo Coral das
Assembléias de Irmãos de Lisboa e os
Irmãos Pedro Puigvert (Secretário Geral
da União Biblica em Espanha)irmão
Daniel Valuja da Galiza e o Secretário
Geral da UB em França que representou
toda a família da UB.
A gratidão dos participantes no culto foi
manifesta. Louvamos o Senhor pelo dom
da Musica dado a este Irmão que se
concretizou na bela colecção de Coros e
Hinos da UB.
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Os Comentários no Hoje e noutras
publicações da UB têm sido alimento diário
para muitos.
Muito Obrigado querido irmão João Artur e
Edite pelo ministério precioso.
António Calaim.

Amados irmãos em Cristo:
É com profunda gratidão ao Senhor pelo
vosso ministério, e a cada um de vós
individualmente como instrumentos nas
Suas mãos, que vos estou a escrever estas
breves linhas. É reconfortante saber que
nesta batalha espiritual, em que todos
estamos envolvidos, há uma retaguarda
que não nos esquece, que ora e intercede
por nós, e que nos apoia duma forma
prática e visível. Bem hajam!
Pela Graça de Deus, o trabalho na Igreja na
Foz, embora lentamente , va i -se
desenvolvendo. Temos um bom grupo de
alunos nas várias classes da Escola
Dominical, desde as crianças de tenra
idade até aos adultos, e actualmente este é
o culto mais assistido da Igreja. Muitos dos
jovens e crianças não tem familiares
crentes, por isso temos realizado algumas
actividades, como o domingo infantil, culto
de adolescentes, festa das mães, etc, para
além do tradicional passeio da escola
dominical e festa do Natal, em que muitos
desses familiares vêm assistir e podem
assim escutar as boas novas da salvação.
No verão tivemos também uma equipa da
OM que veio estar connosco participando
em acções evangelísticas de rua, quer no
jardim público perto da Igreja, quer nas
várias praias da zona da Foz. Muita
literatura foi distribuída e foi dado um bom
testemunho da nossa fé no Senhor Jesus.
O grupo de jovens e adolescentes tem feito
um bom trabalho integrado nas actividades
da Igreja o que é muito salutar. Temos
também um grupo de irmãos mais idosos,
muito fieis, mas sentimos a falta de famílias
na faixa etária dos 50-60 anos. Temos
várias irmãs já baptizadas, mas cujos
maridos ainda não são crentes, pedimos as
vossas orações por eles. Continuamos
também a colaborar com vár ias
congregações na área do grande Porto, na
pregação da Palavra, e pude também
colaborar durante um trimestre na Escola
Bíblica do Norte. Quanto ao ministério da
União Bíblica sob minha responsabilidade
na área norte, tivemos uma época de

acampamentos muito abençoada, com um
aumento total de participantes perto dos
20% e com várias crianças e jovens que
aceitaram o Senhor Jesus como seu
Salvador. Se Deus permitir iremos realizar
um novo campo de 3 dias nas férias da
Páscoa, e iremos manter o encontro de
corais evangélicos que vai já na terceira
edição, e o rallye paper, que é já o 4º, a ter
lugar na área envolvente das Quintas do
Norte. Damos graças a Deus por todos os
melhoramentos já real izados nas
instalações e esperamos este ano concluir
as obras de remodelação da cozinha,
tornando-a mais funcional e adequada à
nova legislação em vigor. Está também nos
nossos planos incrementar a comunhão
com os nossos irmãos da Galiza, quer
através dos corais, quer de outras
actividades em estudo, pois estes irmãos
tem mostrado muito interesse nisso.
Em Fevereiro próximo a Igreja na Foz irá
celebrar o seu 74º aniversário e estamos a
ora r para que ha ja um grande
despertamento da Igreja, num maior
envolvimento em trabalho evangelístico,
no propósito de alcançar os perdidos.
Somos apenas barro nas mãos do Oleiro,
desejando que Ele nos faça vasos para
Sua honra e Glória.

A Irmã Beatriz B. Smith, viúva do nosso
saudoso Irmão Frank Smith, partiu para a
presença do Senhor no dia 19 de Setembro
p.p. - com a idade de 85 anos.
Esta querida Irmã nasceu em Peniche em
25/10/1919.
Com cerca de 23 anos de idade veio viver
para Coimbra com três irmãos.
Ter-se-á convertido ao Senhor aos 23 anos
de idade, através do testemunho de uma
Irmã na fé. Nessa altura frequentava a
assembleia dos Irmãos, na Avenida Sá da
Bandeira, em Coimbra,, onde já pregava o
Irmão Frank Smith.
O seu baptismo terá ocorrido pouco tempo
depois da sua conversão ao Senhor.
Revelou desde logo um forte dom para
testemunhar às pessoas incrédulas.
Mais tarde foi trabalhar como analista para
um Labora tório propriedade de um médico
crente, onde desenvolveu sempre a sua
actividade profissional.
Desenvolveu, também grande actividade
na Igreja como professora da Escola
Dominical (durante cerca de 30 anos).
Era uma crente muito sincera e frontal
quando era necessário apresentar
qualquer critica construtiva.
Após a partida para o Senhor da primeira
Esposa do nosso Irmão Frank Smith - Irmã
Dorothy Smith, em 1985, e após o regresso
a Portugal daquele Irmão, o mesmo sentiu-
se atraído espiritualmente, pela Irmã
Beatriz, e se casou pouco tempo depois.
Podemos dizer que foi uma vida
inteiramente consagrada ao Senhor e que
nos deixou um bom testemunho e um bom
exemplo como serva do Senhor.

Setembro 2005
Com a ajuda dos membros da Igreja
Evangélica Missionária de Olhão foi-me
possível efectuar mais uma viagem à São
Tomé. Durante a minha estadia pude visitar
os obreiros, o casal Amilton e Adriana
Bernardo e o casal Eunice e Agapito
Paraíso, como também cooperar com eles
no trabalho do Senhor que cresce e se
expande cada vez mais.
Colaborei nos cultos, evangelização nas
roças, estudos bíblicos e dando um curso
sobre o discipulado, estudos para casais e
semana de oração.
Durante as férias escolares no Verão os
irmãos fizeram uma grande ofensiva
evangelística alcançando novas crianças.
Além do ensino bíblico aos Domingos,
todas as crianças recebem um prato de
sopa. Um bom número de jovens recebeu
formação bíblica para servirem como
monitores no meio das crianças.
O trabalho de evangelização e ensino de
c r i a n ç a s c o n t i n u a n a s r o ç a s ,
principalmente aos Domingos após os
cultos. Os irmãos ficaram muito gratos por
tudo que os irmãos aqui têm feito e
continuam fazendo.
Receberam um carro usado, instrumentos
musicais, Bíblias, literatura evangélica e
educacional, leite , roupa etc.
De facto os nossos irmãos em São Tomé
necessitam de nossas orações, apoio
espiritual e material.

São Tomé, terra de uma beleza exuberante
e de povo extraordinariamente simpático e
afável, mas também muito pobre e vítima
de séculos de obscurantismo.
Terra onde se misturam as tradições de um
catolicismo cego, com as ancestrais
tradições dos povos de origem Africana, e
governados por pessoas com pouca visão,
em que a corrupção se instalou , de todas
as suas formas, afundando cada vez mais
a já miserável economia do País.
Para minha surpresa, vim encontrar uma
Igreja bem viva, muito jovem, trabalhando
esforçadamente, particularmente na
evangelização, indo de roça em roça,
fazendo evangelismo pessoal, fazendo
classes de Boas Novas para as crianças,
ao ar livre. Para este povo, os filhos são a
sua riqueza, uma tradição bem bíblica.
Para onde quer que nos desloquemos,
vemos “enxames” de crianças ávidas de
cantar e ouvir uma história da Bíblia.
A liderança das novas Igrejas está agora
despontando. Jovens bem envolvidos e
com um desejo muito grande de servir há o
testemunho de um deles, que tendo a
possibilidade de ir a Inglaterra frequentar
um curso universitário, optou em ficar e
continuar assim o trabalho aqui na Igreja - ,
estão aprendendo e trabalhando fazendo

SérgioAço.

Missionário Heinz Mühlheim

DE: HEINZ MÜHLHEIM

DE: JOSÉAGUA

M.Paulo Pina Leite

Beatriz B. Smith

Visita a S. Tomé
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assim com que a Igreja do Senhor cresça
aqui nesta Ilha de S. Tomé.
Devo deixar aqui uma palavra de apreço
pelo trabalho realizado pelo Casal Amilton
e Adriana Bernardo, que apesar de todo o
desgaste a que têm sido sujeitos pelo
clima, doenças, incompreensões e até
alguma perseguição, ainda não baixaram
os braços, antes continuando a trabalhar
para a Glória do Senhor estabelecendo
Igrejas sãs e activas.

:

Protecção para o ministério viagens,
materiais, saúde
Particularmente pela saúde deAmilton

Pela liderança emergente que possam ter
acesso a uma preparação devida
Saúde para os Irmãos a cólera anda perto

As novas Congregações Ribeira Afonso e
Nova Canaã que junta irmãos de diversas
localidades
AIgreja na capital ÁguaArroz.
Em Cristo,

A igreja Evangélica em Tovim tem tido a
visão de ajudar os missionários, através da
oração e de algum apoio financeiro.Aliás, é
um dos assuntos abordados em todas as
reuniões de oração.
Te m o s s e n t i d o q u e D e u s e s t á
respondendo ás nossas orações; um dos
membros desta igreja sentiu e aceitou a
chamada para a Obra do Senhor, estando
a servir no Centro de Literatura Cristã em
Coimbra (CLC).
Gostaríamos de partilhar convosco um
pouco do percurso cristão, bem como
alguns dados biográficos.

nasceu em 1981
em Massachussets, nos EUA, filho de pais

Portugueses da região de Coimbra. Em
1986 seus pais regressaram ao nosso País
com ele e sua irmã. Desde então, viveu
sempre em Coimbra e educado na religião
católica.
Como jovem, começou a aperceber-se do
que era a vida religiosa e não se
conformou.
Deus o buscou.
No ano 2000 começou a assistir na igreja
evangélica da Rocha Nova, através de
convites que lhe eram feitos.
Aceitou o Senhor em Março 2001 e em
Agosto deste mesmo ano desceu às aguas
do baptismo.
Entretanto, conheceu Lídia Carvalho,
membro da igreja em Tovim.
Namoraram. Casaram-se em 28 de Julho
de 2003.
Carlos passa a ser membro da igreja em
Tovim, onde começa a ter algumas
responsabilidades, entre as quais a
direcção de alguns cultos.
Em 2004,vai a uma entrevista numa
empresa, e é chamado para ocupar um
lugar vago, como vendedor. Ao mesmo
tempo, recebe o convite do casal Tredwy,
responsável pelo CLC em Portugal, para
trabalhar na loja em Coimbra.
Apesar de o outro emprego ser mais
aliciante a nível financeiro, sente que deve
responder á chamada para a Obra, mesmo
sem saber por quanto tempo.
E assim continua a trabalhar, tendo em
vista o objectivo principal do CLC, -a
evangelização, apesar de todas as lutas e
contrariedades. Com toda a certeza, a
semente da Palavra tem sido lançada nos
corações de tantos que ali entram,
buscando respostas e até algum consolo.
Carlos é, sem dúvida, um discípulo, que se
dispõe, mais do que a falar, a ouvir com
amor, que só pode vir de Deus, cada alma
que ali entra.
Presentemente, Carlos é diácono da Igreja
em Tovim e, brevemente será pai pela
primeira vez.
Confiamos ao Senhor o seu futuro nesta
obra.

No primeiro Domingo do mês de Outubro
tivemos o aniversário da igreja em
Gulpilhares. Esta convidou as igrejas de
Oliveira do Douro e Brito-Granja. . Assim
tivemos a Ceia do Senhor juntos, cânticos
pelos jovens e uma preciosa mensagem
Bíblica, que nos foi entregue pelo irmão
Augusto Pontes, Ancião em Alumiara e um
dos Irmãos mais antigos deste concelho e
que é mui estimado entre todos. Houve
depois um almoço comunitário e da parte
da tarde um filme sobre a vida de Nick
Cruz, que muito agradou à juventude.
Continuamos a ministrar o ensino da
Palavra nas diversas Igrejas da área.
Recomeçamos a escola Bíblica do norte,
às Segundas Feiras. Desta vez estamos
na Casa da Família Silva emAnta-Espinho,
e temos irmãos que pela primeira vez vêm

de igrejas mais a Sul como Espinho, Lapa e
S. João da Madeira. Estamos na terceira
semana e o número de presenças tem
aumentado e para nós motivo de gratidão
ao Senhor. Os professores são: Samuel
Pereira, Joel Pereira, EliseuAlves e Duarte
Casmarrinha, Graças a Deus também
pelos irmãos que vêm das diversas Igrejas
do concelho de Maia, Matosinhos, Porto,
Gaia e Aveiro e pela preciosa e bendita
comunhão entre jovens e mais velhos.
Temos visto que ainda há interesse em se
estudar profundamente a Palavra do
Senhor, Garças a Deus.

Agradecemos reconhecidamente a vossa
lembrança de nós e oramos para que o
Senhor de toda a Glória vos continue a
usar no precioso ministério.
Quanto à obra do Senhor, continuamos a
contar com as vossas Orações, pois os
tempos são dificeis, mas a vitória é nossa
em Cristo Jesus nosso Senhor.
Estamos vivendo os últimos Dias e somos
exortados por Paulo em I Cor 15:58 “ Sede
firmes e constantes sempre abundando na
Obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão no Senhor” .
Que bom seria se toda a Igreja pensasse
nisto e se colocasse nas Mãos do Senhor
para trabalhar na grande Seara do Mestre,
como Paulo fez, com os olhos na coroa que
Deus tinha para ele e para os que amam a
Sua Vinda!

Agradecemos em Nome do Nosso Senhor
Jesus Cristo as vossas ofertas de amor
para o sustento, as vossas Orações pelo
ministério e vossa amizade e cuidado, em
Cristo.
A c a b o u m a i s u m a é p o c a d e
acampamentos e mais uma época de
oportunidades de Servir ao nosso Deus
transmitindo o Evangelho aos perdidos e
confusos, ensinando a Palavra, ajudando,
aconselhando. Agradeço a Deus esta
oportunidade de aprender, de crescer, de o
Servir.
Queremos servir as Igrejas ajudando a
levar a Cristo e à sua Palavra às nossas
cr ianças e jovens. Quanto mais
convivemos com os jovens e crianças mais
nos apercebemos o quanto estão
p e r d i d o s , c o n f u s o s , s o z i n h o s ,
desesperados... e nós temos o Evangelho
para lhes dar “ O poder de Deus para
Salvação de todo aquele que crê”.
Por favor orem também pelo David West e
sua família, pelo Sérgio Martinez e sua
família que estão nos EUA por seis meses,
pelo Rui Pedro e família, Pelo Mateus e
Leilani que estão a trabalhar com Clubes
Bíblicos e pela família Reeg acabada de
chegar a Portugal. Filipenses 3:13,14

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Pela família Bernardo

Pela Igreja

Evangelismo nas roças

Carlos Alberto Cunha

José Água.

Carlos e VitóriaAlves

Manuel Ribeiro

Élia Catarino.

Igreja Evangélica em Tovim

Carlos e VitóriaAlves

Élia Catarino

Manuel Ribeiro



Notícias Missionárias

Susana Martins

Miguel e Dália Castro

Paulo eAna Oliveira

Ja passaram mais de 5 meses desde que
cheguei aAmsterdam!!!
Sinto que chegou a hora de fazer um
balanço destes 5 meses e de vos dar a
conhecer o resultado…
O ministério da Pousada tem 2 vertentes
por um lado os hospedes, em grande parte
turistas que vem a Amsterdam, ou pelos
museus e cultura ou pelo “Red light district”
e pelas drogas….Por outro os “cleaners”
pessoas que limpam na pousada durante
um mes em troca de estadia…Mas todos
eles precisam da mesma coisa Jesus e e
isso que tentamos mostrar!!! Para isso
temos um estudo bíblico todos os dias para
o qual convidamos os hospedes, a equipa
de limpeza e por vezes outras pessoas que
estão na pousada de visita (ex-cleaners).
Uma vez por semana temos uma
actividade especial para os hóspedes e
pode ser um jantar grátis, um filme, uma
noite com musica, jogos…sempre com a
intenção de partilhar o evangelho.
As vezes pensamos que conhecemos
Deus muito bem, que sabemos sempre
como Ele age! E embora haja situações
que sabemos que não vem de Deus, não
podemos pensar que só porque algo não
acontece da forma como nos pensamos
Deus não esta a agir!!! Podemos tentar
colocar Deus numa caixa e dizer que fora
dela Ele não age, e as vezes Ele escolhe
não agir por causa das limitações que
tentamos colocar, mas Deus e muito maior
do que nos podemos imaginar… é
impossível tentar compreender o Deus
infinito com as nossas mentes finitas e
limitadas.
Deus tem usado este 5 meses para fazer
mais em mim do que eu estava a espera…e
para me mostrar coisas que nunca tinha
visto!!!!
Em Cristo,

Continua a ser com grande alegria e com
grande encorajamento no Senhor Jesus,
termos recebido as vossas fieis e mensais
ofertas de amor, como prova das vossas
orações e dedicação à obra missionária
que Deus vos chamou a dinamizar e a
apoiar. Por isso, a nossa gratidão pela
vossa fiel dedicação a este apoio à obra
missionária em Portugal e Portugueses no
estrangeiro.
Louvamos o Senhor pelas 13 decisões

feitas no 4º English Bible Camp organizado
pela Janz Team - STEP de 09/07-16/07/05
no CBE. Através da escola de Fafe,
tivemos 15 campistas (todos descrentes) e
através do CBE tivemos 16 campistas
(maior parte crentes).
Louvamos o Senhor também pela equipa
que o Senhor trouxe para este 4º EBC:
Michael Moore - Janz Team USA Kirkley,
Marcy - USA
Henry R icke t t - GB / Po r tuga l
Duarte e Betinha Casmarrinha -
Miguel e Dália Castro - Janz Team-STEP -
Portugal
Francisco -André Sérgio e Leandro.

Depois da protecção nas muitas viagens
que fizemos nas visitas a escolas públicas,
pastores, missionários e obreiros com vista
à formação de novas turmas de EMRE no
distrito de Braga, como delegados distrital
e local da COMACEP, a Dália foi a mais
uma acção de formação da COMACEP em
S. Pedro de Moel; enquanto ao mesmo
tempo estava a decorrer o 8º ECC-STEP
em que o Miguel participou desde o 1º
ECC-STEP.
Pedimos as vossas orações por portas
abertas através dos contactos naturais que
temos com a população fafense, através da
escola de línguas: professores, alunos,
pais, familiares e fornecedores.
Pedimos as vossas orações para a festa de
Natal dos RR, dia 18/12/05 em que os pais
das crianças RR costumam estar
presentes na festa de Natal e de graduação
do posto de Fafe nº 18. Estes dois eventos
são uma boa oportunidade par o
Evangelho ser pregado aos familiares e
amigos das crianças dos RR sabendo que
a Palavra do Senhor não volta para ELE
vazia.
Continuamos a orar pelos vossos
ministérios e pelas vossas famílias, orando
que tenham um Feliz Natal e um novo ano
de 2006 repleto das bençãos de Jesus.

Susana Martins.

Miguel e Dália

Depois de um mês de ausência no verão
em que tivemos a oportunidade de viajar
para os EUA e Canadá onde ministrámos
num retiro duma igreja, voltámos a
Guimarães para preparar uma conferência
sobre descobrirmos o que somos (estilo de
compor tamento) e temos (dons,
experiência e motivação) para a obra do
ministério. Estamos disponíveis bem como
o material para servir as igrejas com este
ministério.
Ore também pela abertura de uma nova
igreja na cidade de Vizela. Pedimos
também orações e damos graças pela/para
protecção nas várias viagens que têm sido
feitas e ainda iremos fazer para ministrar a
palavra em diversas igrejas pelo país. Em
Dezembro iremos ter cultos especiais
alusivos ao Natal para falar de Jesus. Orem
pelas várias pessoas que têm ouvido o
Evangelho em Caminhadas, Magusto,
Convívios, Festas, Reuniões em lares,Etc.
Se desejar envolver-se no nosso
ministério, não hesite em contactar-nos.
Teremos muito gosto em enviar notícias
numa base regular. É na paz de Deus que
nos despedimos. Paulo eAna Oliveira.
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Já é Natal
Jesus nasceu
Os homens veio salvar
Recebe o Seu amor
Prepara-Lhe no teu coração um lugar
E canta em seu louvor

Já é Natal
Jesus é Rei
Aclama o teu Senhor
A Terra e o Céu
Os campos e o mar
Exultam ao Criador

Já é Natal
A luz brilhou
E a Terra despertou
Num canto triunfal
Proclamou com amor
A glória do Senhor

[Adaptado]
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Recordando
Júlia Freire das Neves Paiva

A D. Júlia Maria Carolina Freire das Neves
Paiva, partiu para o Senhor em 30 de
Setembro de 2005, e faria 100 anos em
Fevereiro de 2006.
Era viúva de Luís das Neves Paiva,
dedicado obreiro e missionário evangélico,
cuja actividade se desenvolveu na zona
de Sintra, ao longo de mais de 50 anos,
onde deixou uma obra destacada.
Era também irmã dos conhecidos obreiros
José Ilídio Freire e Nascimento de Jesus
Freire, ambos já falecidos. Vive ainda o seu
irmão Licínio Freire.
A sua infância e juventude foram passadas
em ambiente evangélico, onde recebeu os
princípios cristãos que regeram toda a sua
vida.
Casou e teve duas filhas, assim como
vários netos, bisnetos e até um trineto.
Esta Irmã acompanhou fielmente o
trabalho evangélico de seu marido,
estando, sempre que possível, presente
nas suas vár ias act iv idades de
evangelização.
Dirigiu por vários anos a casa de Férias da
Un ião Cr is tã Femin ina , s i tuada
primitivamente no Carrascal e mais tarde
no Vinagre, povoação perto de Colares,
onde senhoras de várias Igrejas
Evangélicas passavam férias, um trabalho
iniciado pela D. Laura Morton, grande
impulsionadora do então conhecido
movimento ACM, para Jovens do sexo
feminino.
Foi regente do Seminário Prebisteriano de
Carcavelos durante alguns anos.
Ensinou durante cerca de dez anos na
Aliança Pró-evangelização de Crianças
(APEC), trabalho fundado em Portugal no
ano de 1954, pela missionária D. Violeta
Lopes, com quem trabalhou. No entanto, a
sua colaboradora mais próxima era a D.
Antonieta Marques, de quem se transcreve
a seguir um sentido testemunho:

“Júlia Freire Paiva, foi uma combatente do -
Bom Combate-, guardou a fé e recebeu a
“Coroa da Vida”.

R e c o r d o c o m
saudade os anos
que caminhamos
j u n t a s n a
evangelização das
crianças. Nunca se
queixava, se havia
frio ou calor; o
Senhor mandava
avançar e lá íamos
para as classes da
APEC, em Lisboa,
V i l a V e r d e ,
Carrascal, Mucifal e
N a f a r r o s , n o
Concelho de Sintra.
Muitas vezes o
nosso transporte de
r e g r e s s o p a r a
S i n t r a e r a d e

carroça da nossa saudosa Irmã Deolinda
de Nafarros.
Com que alegria a Júlia Paiva me
acompanhava e me ajudava.
Ficava tão feliz quando uma criança
aceitava o Senhor Jesus.
Em sua casa recebeu uma missionária que
se destinava a ir para Espanha para
trabalhar com aAPEC. Esteve em Portugal
algum tempo e em casa da Júlia esteve
também o depósito de Literatura da APEC,
que a missionária dirigia.
A sua dedicação ás reuniões de oração da
APEC era extraordinária. Era uma mulher
de oração!
A palavra do Senhor nos fala de mulheres
que serviram o Mestre com todo amor, e os
seus nomes ficaram registados na
Escritura.
O nome da Júlia pode ficar neste painel de
Mulheres que O serviram.
Júlia - Combateste um bom combate
guardaste a fé e foste fiel, e agora gozas a
presença do Senhor que tanto amaste.
Peço ao Senhor que levante muitas Júlias
da mesma fibra, com a mesma dedicação,
com o mesmo amor, fé e paixão pela
almas, levando-as aos pés do Salvador.”
Apesar da sua avançada idade, lia
diariamente a Bíblia e o livro “Meditando”,
seu preferido.
A sua vida foi sempre testemunho de uma
verdadeira crente, tendo dito poucos dias
antes de falecer que estava pronta para
partir para Jesus.

- Para milhares que não se arriscam
serem honestos consigo mesmos e com
Deus;
- Para os que tem medo de aceitar o
desafio do próprio Deus a um exame
honesto;
- Para os que não querem examiná-la a
fundo porque Ela diz verdadeiramente
como os homens são.

- Salvo se estiver disposto a considerar
as evidências e encarar face a face o seu
Autor - Deus !

Loide Oliveira

ABíblia está CHEIAde erros

ABíblia está CHEIAde contradições

ABíblia está CHEIAde falhas

Deus NÃO ESCREVEU a Bíblia

- O primeiro erro foi quando Eva duvidou da
Palavra de Deus;
- O segundo erro aconteceu quando seu
esposo fez o mesmo;
- E assim erros e mais erros ainda estão sendo
cometidos... porque as pessoas insistem em
duvidar da Palavra de Deus.

- Ela contradiz o orgulho e o preconceito;
- Ela contradiz a lascívia e a desobediência;
- Ela contradiz o seu pecado e o meu.

- Porque Ela é o relato de pessoas que
falharam muitas vezes ;
- Aassim foi com a falha de Adão, com a falha
de Caim e a de Moisés, bem como a falha de
Davi e a de muitos outros que também
falharam.
- Mas Ela é também o relato do amor infalível
de Deus.

- Para pessoas que querem jogar com as
palavras;
- Para aqueles que gostam de examinar o que
é bom mas sem fazê-lo;
- Para o homem que não acredita porque não
quer.

A Bíblia é, afinal, somente mais um
LIVRO RELIGIOSO

E o caro amigo não pode ENTENDER
ou CONFIAR no que a Bíblia diz

A BÍBLIA
ESTÁ CHEIA
DE ERROS



Ciência e Bíblia

ENCONTRADO LOCAL ONDE
JESUS TERÁ REALIZADO UM
MILAGRE

E N C O N T R A D A C AV E R N A
RELACIONADA COM JOÃO
BAPTISTA

Uma nova descoberta em Jerusalém está a
permitir a construção de uma imagem mais
clara do local onde, supostamente, Jesus
terá concedido a visão a um homem cego à
nascença.

O cego foi, lavou-se e
voltou a ver

Um arqueólogo britânico encontrou uma
caverna perto de Jerusalém que poderá ser
a mesma onde João Baptista realizava os
seus rituais de baptismo.

É a
primeira vez que descobrimos factos do
período baptismal

João procurava a solidão 'na
escuridão' Para além de
João Baptista, há a possibilidade de Jesus
ter igualmente usado esta caverna

Eu
não acredito nesse tipo de coincidências

Arqueó logos desen te r ra ram, em
Jerusalém, uma área pavimentada e um
canal de água no mesmo sítio onde se
encontra a piscina que, para alguns
cr i s tãos , fo i onde Jesus Cr is to
restabeleceu a visão de um cego.

A d e s c o b e r t a ,
divulgada por uma

agência israelita responsável pela herança
arqueológica da região, vai permitir aos
especialistas construir uma imagem mais
clara de como poderá ter sido a Piscina de
Siloé há aproximadamente 2.000 anos.

Para além disso, vai ajudar a fundamentar
o facto de que era usada para rituais de
imersão e não apenas um tanque, como
muitos pensavam.

«Escavamos e datamos o local de forma
exacta», afirmou à Reuters Roni Reich da
Universidade de Haifa, um dos principais
arqueólogos envolvidos na pesquisa.
«Felizmente podemos continuar as
escavações», acrescentou.

Durante a escavação, foram ainda
encontradas moedas muito antigas, de
meados do século anterior ao do
nascimento de Jesus, que terão sido
usadas na construção da piscina.
Um amplo lance de escadas foi
descoberto, o que acabou por levar os
arqueólogos em direcção ao local, onde
existe um estreito canal que leva água
através de pedras coloridas.
A Piscina de Siloé é mencionada no Novo
Testamento da Bíblia como o local onde

Jesus realizou um dos milagres mais
falados conceder a visão a um homem que
era cego de nascença. De acordo com o
escrito, Jesus terá coberto os seus olhos
com barro, dizendo que se lavasse na
piscina. E, segundo o Livro de João, no
Novo Testamento: «

».

O local em causa fica perto da Cidade
Velha de Jerusalém, num território
ocupado por Israel durante a guerra de
1967.

Esta recente descoberta pode ser uma das
mais importantes da história Cristã. Em
declarações à Reuters, Shimon Gibson,
que se dedicou a escavar a Terra Santa
durante quase três décadas, acredita ter
encontrado uma caverna que pode ter sido
visitada por Jesus e pelo pregador do Novo
Testamento, João Baptista.
Desde 1999, altura em que Gibson
descobriu a referida caverna, os resultados
das escavações têm apresentado diversos
factos que comprovam a sua teoria, como é
o caso de uma espécie de banheira e vários
objectos, aparentemente usados durante
rituais, bem diferentes dos usados pelos
Judeus há 2000 anos atrás. Mas, segundo
o arqueólogo britânico, o principal factor

que o leva a acreditar na relação entre a
caverna e João Baptista são desenhos
feitos 500 anos antes. Uma das figuras
mostra, inclusivamente, uma parte da
cabeça de João.

De salientar ainda que a caverna fica
localizada a cerca de 5 quilómetros de Ein
Kerem, vila tradicionalmente associada ao
nascimento de João Baptista e onde
existem várias igrejas dedicadas ao
mesmo.
Segundo Gibson, nunca nada parecido
tinha sido anteriormente descoberto. «

», acrescentou.
De salientar que, de acordo com a Bíblia,
João realizava os baptismos, incluindo o de
Jesus, no Rio Jordão, a cerca de 40
quilómetros do deserto Judeu. Mas o
arqueólogo afirma que o local em Tzova
pode estar relacionado com a altura em
que «

». E acrescenta: «

».

Quanto à possibilidade de o local ter sido
ocupado por outras pessoas, por exemplo
para esconderijo, ou por outros grupos que,
na mesma altura, realizassem rituais
semelhantes, Gibson afirma estar certo da
impossibilidade disso ter acontecido. «

»,
disse, acrescentando que nem tão pouco
se considera uma pessoa religiosa.Apenas
acredita em factos.
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BÍBLIA DO SÉCULO IV FICARÁ
DISPONÍVEL NAINTERNET

BÍBLIA JÁ ACESSÍVEL NOS
TELEMÓVEIS

O Códice Sinaiticus, a mais antiga Bíblia
conhecida do mundo, estará em breve
acessível na Internet. O texto escrito em
grego antigo está já a ser digitalizado por
especialistas ingleses, egípcios e russos.

O C ó d i c e
Sinai t icus, a
B í b l i a m a i s
antiga que se
conhece, e se
supõe ser uma
das 50 cópias
das Sagradas
E s c r i t u r a s
encomendadas
pelo Imperador

romano Constantino após a sua conversão
ao Cristianismo, vai ficar online em breve.

Um grupo de especialistas do Reino Unido,
do Egipto e da Rúss ia , in ic iou
recentemente o processo de digitalização
do manuscrito.

O documento data do século IV e está
redigido em grego antigo, pelo que não
será facilmente entendido pelo «comum
dos mortais».

« T r a t a - s e d e u m d o c u m e n t o
absolutamente singular», afirmou Scot
McKendrick, um bibliotecário da British
Library, à BBC. «Em cada uma das suas
páginas (com 34 por 37 centímetros), o
texto está organizado em quatro colunas»,
explicou.

«Esta é de facto a sua marca distintiva
camadas de texto uma característica
fascinante que revela o desenvolvimento
que o texto bíblico sofreu durante este
período», completou este responsável.

McKendrick afirmou ainda que, dada a
raridade e fragilidade do documento,
apenas quatro investigadores tiveram o
privilégio de o ver ao longo dos últimos 20
nos. O códice que deve o seu nome ao sítio
onde foi escrito - o Mosteiro de Santa
Catarina no Monte Sinai - integra a mais
antiga cópia completa do Novo Testamento
descoberta até hoje.

S a b e - s e q u e o
manuscrito já viveu
grandes aventuras,
sobretudo a partir de
meados do século XIX,
quando um académico
alemão, Constantin von
Tischendor f , levou
parte do texto para a
Alemanha e para a
Rússia.

Por esta razão existem
q u a t r o p a r t e s d o
manuscrito dispersas
por várias instituições.

O essencial está guardado na British
Library mas existem outras páginas na
Biblioteca da Universidade de Leipzig, na
Alemanha, na Biblioteca Nacional da
Rússia, em São Petersburgo, e no
Mosteiro de Santa Catarina, no Egipto.
Felizmente estes quatro organismos
uniram esforços neste projecto de
digitalização que deverá estar concluído
daqui a quatro anos.

A British Library assumiu também o
compromisso de criar um portal gratuito,
onde será possível ver o documento com a
respectiva análise e tradução.

A Sociedade Bíblica da Austrália lançou
uma versão do livro sagrado que pode ser
visualizada no seu telemóvel, via SMS.

«a pessoas de todas as
idades, nacionalidades e interesses
através da sua versão SMS»

«extensão lógica»

Fontes da Sociedade Bíblica da Austrália
informaram que os 31.173 versículos do
livro sagrado já estão disponíveis para
download nos telemóveis. Citado pelaAFP,
Michael Chant, porta-voz daquela
sociedade, explicou que a ideia é dar a
conhecer a Bíblia

, explicou.
Este serviço é pois uma
do livro sagrado,
justificou Chant.
D e v i d o a o
p r o b l e m a d o
t a m a n h o d a s
mensagens , a
Sociedade Bíblica
da Austrália teve
d e a d o p t a r a
versão inglesa
contemporânea
d o A n t i g o
T e s t a m e n t o ,
decidindo reduzir,
ao mínimo, as
palavras do texto
(150 caracteres no máximo).
Os mais de 31 mil versículos podem ser
descarregados a enviados para o
telemóvel a baixo custo.
InformaçãoAdicional:

SMS Bible Download

Sociedade Bíblica daAustrália
http://www.biblesociety.com.au/smsbible/

http://www.biblesociety.com.au/

O Salmo 23
da televisão

1-

2-

3-

4-

5-

6-

O Televisor é o meu pastor; por isso o
meu crescimento espiritual faltar-me-á.

Deitar-me faz no sofá, guia-me
astutamente às águas poluídas e
turbulentas. Destrói os meus princípios
cristãos, congelando minha vida
espiritual.

Guia-me pelos caminhos da impureza
e da pornografia, por amor aos seus
programas.

Ainda que eu ande num caminho
mortal, conheço mais de novelas, filmes e
os ensinos imorais estão sempre comigo.
As consequências eu já posso sentir.

Preparas para mim uma mesa farta de
desejos e inclinações carnais. Unges a
minha cabeça com lascívia e engano; a
minha vida espiritual fica uma vergonha.

Certamente que a promiscuidade e a
maldade me seguirão todos os dias da
minha vida, e habitarei no inferno, na
p r e s e n ç a d o d i a b o e s e u s
anjos, para todo o sempre.

Extraído de "O Jornal Batista. Brasil" de 24 a
30/05/1999.



Vida Cristã

FALANDO DE CASAMENTO

SE EU SOUBESSE...

Como está a tua relação com o teu
cônjuge?
Como tem sido suas palavras e gestos
com ele, ultimamente?
Tens falado muito, pouco ou nada?
Como tens vivido?
Ao seu lado ou ao largo?

Casamentos são eternos...são uma
aliança com Deus e com o outro...
As Palavras ditas são firmadas nos
céus e tem por testemunhas, não só os
homens, mas os anjos e o Altíssimo, e
Deus é Deus deAlianças...
Pensa no seu casamento, pensa na
sua relação, pensa nos frutos desta
re lação , pensa no que tens
semeado....e vê o que podes
consertar, voltar atrás, não dar um
falso passo, enriquecer e fazer
florescer numa nova dimensão aquele
amor que um dia te levou a querer estar
com esta pessoa até que a morte os
separasse....
Não penses que o outro é que deve
fazer…faz tu… Não esperes por aquilo
que gostarias de ver realizado pelo teu
conjugue… Faz tu mesmo.
Deus espera mesmo isso de ti.

que esta seria a
última vez que eu te veria dormir, eu
aconchegar-me-ia e mais apertado,
rogaria ao Senhor que te protegesse.

que esta seria a
última vez que te veria sair pela porta,
eu abraçar-te-ia, beijar-te-ia e

chamar-te-ia novamente para abraçar
e beijar uma vez mais.

que esta seria a
última vez que ouviria a tua voz em
oração, eu filmaria cada gesto, cada
palavra para que eu pudesse ver e
ouvir de novo, dia após dia.

que esta seria a
última vez, eu gastaria um minuto extra
ou dois, para parar e dizer: "EU TE
AMO", ao invés de assumir que já
sabes disso

que essa seria a
última vez, eu estaria ao seu lado,
partilhando o teu dia.

O dia de amanhã não está prometido
para ninguém, jovem ou velho, E hoje
pode ser tua última oportunidade de
segurar bem apertado, a pessoa que

a m a s . N ã o
e s p e r e s p e l o
amanhã, por que
não fazer hoje?
P o r q u e s e o
amanhã não vier
com certeza te
a r r e p e n d e r á s
pelo resto de tua
vida por não ter
g a s t o a q u e l e
tempo extra num sorriso, num abraço,
num beijo, porque estavas"muito
ocupado" para dar para aquela pessoa
aquilo que acabou sendo o último
desejo que ela queria.
Então, abraça o teu amado, a tua
amada hoje. Bem apertado. Sussurra
nos seus ouvidos, dizendo o quanto
o(a) amas e o quanto o(a) queres junto
deti.
Não esqueças: fazer o bem não é uma
obrigação antes um dever.

Ana Marya

Se eu soubesse

Se eu soubesse

Se eu soubesse

Se eu soubesse

.

Se eu soubesse
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Histórico dos hinos
A Mensagem da Cruz (HC 595)

RAÚL MEJÍAGONZÁLEZ,

mensagem da cruz

A MENSAGEM DA CRUZ ( HC 595)

em 1919 foi o autor duma estrofe deste hino.

Era um poeta guatemalteco, muito conhecido pela sua popularidade entre o povo. No
entanto era atormentado com alucinações de que estava a ser perseguido pelo diabo.
Certo dia pensou que estava a ouvir Satanás a condená-lo eternamente ao sofrimento no
inferno. Ficou em pânico e desesperado. Já sem forças correu a casa de um missionário
evangélico, seu conhecido e gritou-lhe : “SOCORRO ESTOUAVER O INFERNO”.

O missionário acalmou-o e mostrou-lhes algumas passagens da bíblia que ele leu. Ficou
reconfortado e entendeu a e de que necessitava de ser salvo. Então
recebeu a Jesus Cristo e a sua vida foi completamente transformada. Este hino é o seu
testemunho pessoal. Convido-te e relê-lo.

Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
Como emblema de afronta e de dor;

Não esqueço essa cruz, porque nela Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus
Ao Calvário humilhante baixou;

E por mim quis sofrer, quis penar, quis morrer,
Sim, na cruz meu Senhor me salvou.

Lá na cruz padeceu; desprezado, morreu
Meu Jesus para dar-me perdão;

DEle agora provém para mim todo o bem,
Tenho nEle real salvação.

Eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz
Quero sempre levar e sofrer;

Quando Cristo voltar, quando ao céu me levar,
Sua glória eu irei receber.

Louvarei para sempre a Jesus,
Seu triunfo meu gozo será;

Quem por mim padeceu numa cruz
Muito em breve com glória virá.
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IGREJAEM SILVALDE

63.º ENCONTRO NACIONAL DEANCIÃOS

GRUPO NOVO CAMINHAR

FESTIVAL DE MÚSICAEVANGÉLICA

NOVACANÇÃO/ESPAÇO GOSPEL

Vou contar uma história

A Igreja em Silvalde-Espinho, inaugurou a nova Casa de
Oração, sita na Rua Figueiredo, 605, no passado dia 27 de
Novembro de 2005, com um culto especial de Acção de
Graças.Abaixo o croquis de localização da nova Casa.
Mais informações em

Realiza-se em 11 de Fevereiro de 2006, no Norte com
programa dirigido por irmãos da CIIP-Sul.

Dando continuidade ao ministério de musica que tem
desenvolvido ao longos destes últimos 12 anos estamos a
trabalhar no sentido de melhor poder servir ao Igrejas locais
através da musica e da pregação da Palavra de Deus. Para
isso além de contarmos já com o Quinteto Acapela estamos á
procura de homens que tenham disponibilidade para
colaborar connosco no sentido de termos um Quarteto
Masculino Acaoela . Os candidatos deverão ter mais de 18
anos, estar em comunhão com sua Igreja Local e ter a
aprovação desta para seu envolvimento com o Novo
Caminhar. Ter disponibilidade para viajar dois fins de semana
por mês, residir no distrito de Aveiro ou Porto.
Contactos Irmãos Berto Batata Tel 934074761
ou Joel Silva Tel. 963591508.

http://www.irmaos.net/ie-silvalde/

A - Associação para a divulgação do
Evangelho com sede em Braga está a organizar a
2ª Edição do Festival de Música Evangélica
designado por "Cântico Novo" que irá realizar-se
no próximo ano.
Avisam-se todos os grupos musicais evangélicos
interessados em participar que estão abertas as
inscrições até ao dia 31 de Janeiro de 2006.

Para se inscreverem deverão contactar a
associação pelos números: 253107752 ou
9 1 4 6 4 7 3 6 6 o u a t r a v é s d o e - m a i l :
elsavfernandes@clix.pt.

A maior Livraria Evangélica do norte de Portugal. com mais de cem
metros quadrados de material evangélico sugere-lhes livros a partir
de um euro, sobre os mais diversos assuntos desde evangelização,
edificação, estudo bíblico etc . Música a partir de um euro, nacional
e estrangeira CD e DVD, Filmes DVD e VHS partir de cinco euros
(Família Silva, Jesus, Diante do Trono, Deixados para trás,
Verdade relativa, A Vida de Jesus, vários para crianças) e muitos
outros Materiais de apoio para Escola Dominical, Brindes, Porta
Chaves, Quadros, Pulseiras, Colares e muito mais Bíblias
Populares, Genebra, Plenitudes, Thompson, Shedd. Estudo
Almeida, Esperança,Apologética, Evangelista, etc.
Preços de revenda para Igrejas e Livrarias com descontos desde
10% a 50%
Visite e ganhe o livro Quebrando Barreiras
Abertos 2ª a 6ª das 10:00 ás 19:00 e Sábado das 10:00 ás 13:00 .
Em Dezembro estaremos abertos Sábado das 10:00 ás 19:00, na
Rua Oliveira Jr. 711 10 Dto. S. João da Madeira Telefone 256 287
242.

Sal da Terra

Alice Costa (Cacia)

Eles eram um pequeno rebanho! Eram tão poucos…Tão simples!
Uns eram idosos, outros eram doentes. Pareciam não ter
possibilidades.
Mas alguns pensaram,
Com o Senhor presente não há incapacidades.
E entreteram-se a sonhar.
Queriam construir uma casa de oração e de louvor, digna do Nosso
Deus e Senhor. E viam a Obra na sua imaginação!
E o Senhor que vê o nosso interior abençoou esse desejo no Seu
coração. Mas… Era difícil.
Era arriscado e alguns duvidaram.
Outros mais optimistas não desanimaram e confiados no seu Deus
avançaram. Empreenderam a jornada…
O caminho tinha cardos, tinha pedras e a caminhada começou a ser
longa e pesada.
Levantaram-se montanhas, apareceu o deserto!
Mas Deus Fiel acompanhara de perto.
Houve lágrimas, noites sem sono, dias de ansiedade, mas porquê

temer?
O Senhor estava no controlo: Ele é o Rei da Cidade.
Então joelhos se dobraram e os Filhos de Deus em
oração clamaram.
Deus que a seu tempo actua, veio em socorro do seu
povo, porque a obra era Sua.
As portas se abriram!
Corações se constrangiram!
E chegou a ajuda das igrejas e de irmãos de perto e
de longe, mas todos movidos pelo amor, que sempre
motiva os que são Filhos do Senhor.
E assim a Obra está feita.
O sonho é realidade, porque o Senhor foi fiel.
As suas promessas são de amor e verdade.
Como testemunho contarei, um dia, aos meus netos
esta verdadeira e bela história.
Ensinar-lhes-ei que por ser a Obra do Senhor, só
podia acabar em vitória.

Agenda e Notícias



Natal

Novamente chegou o Natal Lucas 2
Eunice Pereira da Silva (Brasil) Alcino Cruz (Out.1976)

Novamente chegou o natal
Posso ver e sentir a alegria contagiante,
No sorriso das pessoas;
Na correria das lojas.
E nas compras, é o presente do amigo secreto;
ou mesmo, no presente de última hora.

Novamente chegou o natal
Já reparou ? Veja... Veja... As ruas, as lojas,
O brilho multicores das luzes;
As guirlandas enfeitando as portas;
O acende e apaga dos pisca-pisca,
enfeitando as árvores e sacadas.
As mesas estão fartas.
Tudo é cores, tudo é festa.

Novamente chegou o natal
Natal das compras, Natal dos presentes,
Natal das surpresas, Natal das guloseimas,
Natal de mesas fartas, Natal de visitas cordiais,
Natal da troca de cartões, Natal das correspondências,
Natal das felicitações.
Novamente chegou o natal
Que surgiu a muitos anos atrás.
Quando o brilho da estrela pastores atraiu para adorar
e contemplar a resplandente luz que é JESUS.
Que ao mundo chegou trazendo amor,
bondade, justiça, segurança e paz.

Novamente chegou o natal
Não o natal do comércio, Não o natal de cortesia,
Mas o natal verdadeiro do MESSIAS.
Natal do DEUS CONNOSCO
Natal do DEUS MARAVILHOSO
Natal do DEUS CONSELHEIRO
Natal do DEUS FORTE, PAI DA ETERNIDADE,
Natal do PRÍNCIPE DA PAZ.

Novamente chegou o natal
O natal que é Jesus, Aleluia !
O natal do Rei dos reis.
Que nasceu na humilde estrebaria
para nos trazer a verdadeira alegria.
Alegria manifesta, que perdoa,
transforma e liberta, alegria permanente.

Alegria que dá vida eterna.
Alegria que nos une e nos enche de amor.
E hoje você, você e você
faça como os anjos, cante:
"Glória a Deus nas alturas,
paz na terra, boa vontade
para com os homens."

Lugar humilde encontrado.
Longe do povoado,
Numa estrebaria,
José e Maria
Ali se acolhiam.
Descansavam e se aqueciam
Quando algo aconteceu.
Um Menino ali nasceu.
Então que fez Maria

Nas palhas da estrebaria?
Ali deitou o Menino.
E ouviu-se um lindo hino,
Eram anjos a cantar,
E, glórias entoar
Porque esse Menino nascido,
Era, Ele, o prometido.

Os magos, que de longe vieram
E o Menino adoraram
Prendas lhe ofertaram .
E, pela estrela guiados
Foram em sonhos avisados
Para Herodes despistar,
Outro caminho trilhar.

Os pastores que na vigília
Da noite se aqueciam
Pelos anjos foram avisados .
E todos eles apressados
Correram até Belém
E viram o Menino e sua Mãe.
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E quando voltaram
A Deus glorificavam.
E como os anjos lhes disseram
Assim eles divulgaram:
Gloria a Deus nas Alturas
Paz na terra, Boa Vontade
Para com os homens.




