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«Porque as Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o Seu eterno poder, como a
Sua Divindade, se entendem, e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles
[os homens] fiquem inescusáveis» EPÍSTOLA AOS ROMANOS 1:20

Cataratas do Niagara (vista aérea)
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NESTA EDIÇÃO

O
Deus no nosso meio é Deus zeloso.

Ele tem zelo pelo Seu santo nome. Foi
com zelo que Ele realizou a nossa

salvação. Ele viu que não havia ninguém,
maravilhou-se que não houvesse um
intercessor, revestiu-se de justiça. Pôs o elmo
da salvação na Sua cabeça e cobriu-se de zelo
como um manto.
O Senhor Jesus Cristo suportou afrontas,
chorou e castigou com jejum a Sua alma. Tudo
porque foi devorado pelo zelo da casa do
Senhor.
Como é que nós, salvos pelo zelo do Senhor,
podemos estar tão apáticos para com Ele, para
com o Seu santo nome, para com a nossa
própria salvação e para com a casa do
Senhor?

O zelo do nosso Senhor também o consumiu
por que os Seus inimigos se esqueceram da
Palavra de Deus.
Como é que nós podemos ficar tão indiferentes
perante tanta ignorância da Palavra de Deus
que existe à nossa volta ?

É o zelo do Senhor dos Exércitos que faz com
que o principado do Senhor Jesus Cristo e a
Sua paz não deixarão nunca de crescer.
Não é de admirar, portanto, que Jesus nos
afirma que Ele, da Sua boca vomitará aquele
que, por falta de zelo, estiver morno.

Amados irmãos atendamos ao apelo do nosso
Senhor para o arrependimento da nossa apatia
e ser zelosos porque Ele repreende e castiga a
todos quanto ama A palavra de Deus nos
exorta para não sermos preguiçosos no
cuidado mas fervorosos no espírito, servindo
ao Senhor. Se cada um de nós começar a
servir a Deus com zelo, o meu zelo e o vosso
zelo pode estimular muitos.
Mais uma vez nos colocamos ao vosso dispor
em algo que possamos fazer para ajudar a
igreja local onde os amados irmãos estão a
servir a Deus. Não hesitem em nos contactar.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com
amor em Cristo Jesus nosso Senhor.
A Direcção da CIIP.

O Zelo do Senhor
Carta remetida às Igrejas pela Direcção Nacional
da Comunhão de Igrejas de Irmãos em Portugal
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Por Jayro Gonçalves

“Vigiai e orai, par que não entreis em
tentação” (Mt 26:41a)

C
hega Fevereiro carregando consigo a
intensa agitação carnavalesca. O
envolvimento de todas as áreas do

contexto humano com o acontecimento é total
e completamente irresponsável. Os meios de
comunicação ocupam-se amplamente com a
promoção do carnaval, exibindo cenas de alta
dimensão de imoralidade e despudor. Tudo
isso por conta de uma curta experiência de
prazer carnal (carnaval significa “festa da
carne”) que, afinal, resulta numa melancólica,
tristonha e angustiosa quarta-feira de cinzas!
É triste saber que muitos “cristãos
descuidados” se deixam levar por essa torrente
de pecaminosidade!
Essa ordem de idéias leva-me a considerar “os
passos errados de um cristão descuidado”,
consoante o exemplo negativo da experiência
de Pedro, verificado em alguns textos de Mt
26:31-75, e que levaram o Senhor a lhe fazer,
bem como aos seus companheiros, a séria
advertência do v. 41ª: “

Vejamos:

A “ostentação orgulhosa” de Pedro se denota
na pronta mas leviana resposta dada ao
Senhor, ao serem os discípulos advertidos
sobre a atitude reprovável que assumiriam em
relação à Sua pessoa: “

Esse foi o primeiro passo do seu
lamentável descuido, que o levou a uma
tremenda queda espiritual. Devemos cuidar
para que a nossa “ostentação orgulhosa” não
nos traia, dando início ao processo danoso de
nossa derrota espiritual. Nunca digamos: “Eu
nunca farei isso”! Paulo adverte: “

O texto mostra como os discípulos foram
descuidados ao dormirem quando deviam
estar vigilantes, Estavam vivendo um momento
muito difícil no Getsemani, prestes a enfrentar
a ação mais contundente do inimigo. O Senhor
exortou-os, fortemente, a ficarem em
vigilância. O que fizeram? Dormiram! Ao vê-los

assim tão descuidados o Senhor repreendeu
duramente a Pedro, que se julgava o líder do
grupo: “Então, nem uma hora pudestes vós
vigiar comigo?” Esse é um passo errado que
deve ser evitado para que o processo do
fracasso não prossiga. Em I Pd 5:8 podemos
perceber que Pedro aprendeu a lição, quando
nos ensina: “
(VejaAt 20:30-31).

A atitude de oração é uma das mais fortes
armas para evitar o processo da derrocada
espiritual (Ef 6:18). O Senhor não só os exortou
a orar, como deixou o seu digno exemplo, ao
empregar-se, sozinho e intensamente, na
oração ao Pai, na difícil circunstância em que
se encontrava. Ele não podia falhar na
execução dos dramáticos lances da Redenção!
Estava a um passo do Calvário! O inimigo ali
estava para tentar impedi-lo! Mas a Cruz jamais
poderia ser evitada! É no exercício desse
passo correto da oração, que o Senhor nos
ensina a não nos descuidarmos, evitando o
processo da queda espiritual.

No confronto definitivo das forças do mal com o
Senhor, Pedro cometeu um tremendo descuido
ao pretender resolver tudo na base do “serviço
na carne”. Assim relata o fato Jo 18:10-11:
“

Agir na carne é passo errado; é descuido
inadmissível, que fortalece o processo do
fracasso espiritual! Paulo ensina: “

(Gl 5:16).

Grave erro que não se pode cometer sob pena
de se comprometer a espiritualidade. Seguir o
Senhor de longe é contrariar, frontalmente, o
mais adequado ensino do Senhor para
evidenciarmos a condição de verdadeiros
discípulos (Lc 9:23). Dele não podemos nunca
nos afastar, pois isso representará fatal
equívoco de comportamento cristão. Dele nos
afastamos, muitas vezes, porque temos a
consciência da sua pronta reprovação quanto

a o q u e
pretendemos
f a z e r ! É
d e s c u i d o
imperdoáve l
que afeta a
n o s s a v i d a
espiritual.

Pedro não só andou longe do Senhor.
Aproximou-se do inimigo. Longe do Senhor
sentiu frio. Não podemos dispensar o calor da
comunhão com o Senhor. Grave erro é buscar
o calor do fogo do inimigo! Foi o que Pedro fez.
Não se pode admitir erro dessa natureza, pois
isso nos levará, inexoravelmente, ao fracasso
espiritual!
Quantos “cristãos”, descuidadamente, nestes
dias de largo exercício da paixão carnal,
estarão buscando “aquentar-se” no fogo do
mundo, destruidor da espiritualidade!

Afinal, Pedro chegou ao fundo do poço no
deplorável processo da sua queda espiritual.
No convívio dos inimigos, longe do Senhor, no
indesejável aquecimento do fogo estranho,
cometeu o erro final do seu descuido, como
cristão. Acabou por negar o Senhor!
Lamentável! Nestes dias de festividade carnal,
muitos estarão a fazer o mesmo. Como
culminância do funesto processo da sua
derrocada espiritual, estarão sendo levados a
“negar o Senhor”! Cuidemos para que não
cometamos mais esse grave erro no nosso
testemunho cristão.

Apesar dos sete passos errados que Pedro
deu, pelo seu fatal descuido, e que o
conduziram ao pontual fracasso espiritual, o
Senhor foi buscá-lo e o restaurou. Mas a
restauração só foi possível porque ele atendeu,
humildemente, ao desafio do Senhor. Leia Jo
21:15-19. Pedro com fidelidade.
O triste quadro de sua derrota espiritual
transformou-se em honrosa evidência de útil
instrumentação no eterno propósito de Deus da
fundamentação da Igreja de Cristo na terra:

!

Vigiai e orai, para que
não entreis em tentação”.

Ainda que todos te
abandonem, EU NUNCA TE ABANDONAREI”
(v. 33 -NVI).

Aquele, pois,
que pensa estar em pé veja que não caia!” (I Co
10:12).

Sede sóbrios e vigilantes. ….”

Então Simão Pedro puxou da espada que
trazia e feriu o servo do sumo sacerdote,
cortando-lhe a orelha direita; ... Mas Jesus
disse a Pedro: Mete a espada na bainha; não
beberei, porventura, o cálice que o Pai me
deu?”

andai no
Espírito e jamais satisfareis à concupiscência
da carne

Cuidemos para que as “festas da carne” não
nos conduzam a passos errados e anulem a
nossa espiritualidade

1. Ostentação orgulhosa (v. 33)

2. Falta de vigilância (v. 41)

3. Falta de oração (v. 41)

4. Serviço na carne (v. 51)

5. Seguindo o Senhor de longe (v. 58)

6.Aquecendo-se no fogo do inimigo (v.69)

7. Negou o Senhor (vs. 70-74)

seguiu-O

de um cristão descuidado
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HÁ TRABALHO
PRONTO

O que é a Bíblia
para mim

Eu quero ser

Por Samuel Oliveira Por António José (Braga)

É
próprio da condição humana fazer ver

aos outros o nosso serviço, as nossas
act iv idades, preocupações que,

infelizmente, também se verifica também entre
os filhos de Deus.
É certo que não devemos ocultar o progresso
da obra de Deus, os seus frutos e o resultado
dos esforços dispendidos, porque isso anima
os crentes de outros lugares, interessa-os e
produz neles regozijo com espírito de oração.
Mas tudo requer uma justa medida e convêm
que sejamos comedidos no relato das coisas
que mais em particular nos toca, para não
parecermos exagerados ou pretensiosos aos
olhos de outros.
É por outro lado pernicioso fazer um juízo muito
elevado dos nossos próprios actos. Tão pouco
devemos recear não ser o nosso trabalho
devidamente reconhecido ou compreendido.
Para quem trabalhamos afinal?
Aquem servimos?
Ao Senhor, sem duvida. Então assim sendo, e
c o n v i c t o s d e q u e O s e r v i m o s ,
preferencialmente a Ele, não devemos ter
como principio recear a incompreensão do
nosso esforço nem das nossas lutas, porque
Ele diz “Eu sei as tuas obras…”
Assim descansemos e não nos preocupemos
em publicitar as nossas atitudes e o nosso
particular serviço. Ele conhece e Ele fará a
devida justiça.
Sê Fiel no trabalho que fazes.
Não esqueças que Deus faz sempre escolhas
que são as melhores para as pessoas
envolvidas e Ele conhece as nossas
capacidades.
Alguém disse um dia que aqueles que se
consideram grandes demais para realizarem
tarefas pequenas são pequenos demais para
um trabalho grande.
Por vezes Deus orienta-nos para um novo tipo
de trabalho que envolve mudança de direcção
da nossa vida. Precisas de estar capacitado.
Servir a Deus fielmente, na obra que Ele nos
apontou é uma forte indicação que Deus pode
contar connosco para O servir bem.
I Cor.15.58.

É
símbolo do Bem que o cego

descobre…Como beleza e principio da
natureza,

Como alimento da alma.
Não como um livro da estante da biblioteca,
que se armazena como milho ou arroz
provisoriamente no celeiro.
É um livro. Um valor á mão.
É como se fosse mesmo pão que não se gasta
duma vez mas que em pedaços se reparte
entre os crentes para encher o “papo” como
quando a gente fome sente.
Não se reserva a sete chaves, como o dinheiro
seguro em grandes cofres.
A Bíblia fala e respira, pois é amiga da viagem,
de estar presente dia e noite onde quer que vá.
Amiga em cada hora!
Em cada minuto e segundo é amiga de cada
humano vivente.
Em passeios ou em casa, no trabalho ou nas
ferias…Nas tristezas e nas alegrias, no lazer e
na oração, com paz ou com guerra…é sempre
a nossa amiga.
Sua leitura é o auxílio de grandes problemas…
fala da morte e da vida… do presente e do
futuro…É a Bíblia.

Eu quero ser como os
Inocentes esvoaçando.
Eu quero ser como as crianças
Que levam a vida brincando.

Eu quero ser como as
Exalando o bom perfume
Quero mostrar vivas cores
Sem revelar um queixume.

Eu quero ser como a
Nos rios, lagos e fontes,
Que correm sem deixar mágoa
Refrescando vales e montes.

Eu quero ser como as
Úteis e inteligentes
Produzindo como obreiras
Doçura para toda a gente.

Apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. - Rom 12:1

No
próximo domingo não vou ao culto; iremos
passar o dia noutro lado. Mas estarei presente
em espírito".

Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo faz a
aplicação das verdades do que tinha escrito
aos seguidores de Jesus em Roma. Ele
também nos incentiva a mantermos os nossos
corpos sem pecar e a evitarmos a corrupção
deste mundo, renovando as nossas mentes.
É-nos dito com frequência que entreguemos as
nossas vidas a Cristo. Então porque razão é
que Paulo chamou a atenção para os nossos
corpos?
Se pretendemos fazer a vontade de Deus,
devemos fazê-la com os nossos corpos.
Muitas vezes ouvimos certos crentes dizer, "

Infelizmente, o "espírito" não contribuirá em
nada para a atmosfera de louvor e adoração,
sem a presença do corpo.
Nós também oferecemos a Deus os nossos
corpos como resposta ao Seu amor.
O corpo é uma dádiva digna de Deus.
Ele deve estar presente quando os crentes se
reúnem na casa de oração. Isso acontece
contigo? Estarás ausente algumas vezes,
quando a igreja está reunida?
Oferece ao Senhor não só o teu coração, mas
as tuas mãos, o teu corpo, espírito e mente - o
teu ser completo ! HWR.

COMO JESUS NOS DEU TUDO O QUE TINHA;
NÓS DEVEMOS DAR-LHE TUDO O QUE TEMOS.

Alcino Cruz

passarinhos

flores

água

abelhas
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Por Frank Smith

Naquele dia quando Maria recebeu Jesus na
sua casa, tinha recebido, duas grandes
bênçãos; mas perdeu uma terceira! É sempre
possível pensar que já temos bastante!
Recebemos aquilo que pedimos na vida cristã
e o que pedimos mostra a nossa capacidade e
desejo.
Marta recebeu Jesus na sua casa isso foi uma
grande bênção para ela! Geralmente é o
convidado que recebe a bênção, mas, quando
o Convidado é Jesus, é sempre o contrário:
aquele que O convida sempre é abençoado.
Marta, porém já tinha recebido uma outra
bênção Jesus tinha-a recebido a ela Ele como
Salvador e ela como pecadora. Se O não
conhecesse assim, é possível que Marta não
tivesse recebido o Mestre em casa naquele dia.
Talvez, sejam estas as duas maiores bênçãos
que alguém aqui na terra pode receber ser
aceite por Jesus como pecador, limpo do seu
pecado, perdoado por Ele e restaurado ao
lugar perdido o lugar de filho de Deus. Ele
diz:«Aquele que vem a MIM, de maneira
nenhuma o lançarei fora».
Que alegria é receber Jesus na sua «casa»
abrir-Lhe a porta e deixá-lO entrar como
Senhor, pelo poder do Seu Espírito!
Jesus ser glorificado como Mestre da «casa», a
Sua presença, pelo Espírito Santo, encherá
todos os cantos. Marta possuía estas duas
bênçãos. Daí o grande privilégio de ver Jesus
em sua casa como Senhor e poder servi-lO!
Mas Marta perdeu a maior bênção de todas a
continuação daquelas que já tinha! As que já
tinha, trouxeram--na para uma comunhão
íntima com Jesus, lá em casa, e essa
comunhão foi interrompida pelo serviço quê era
demasiado. De que valia ter Jesus em casa e
não poder gozar a Sua companhia? Tudo
quanto Deus faz em nós é para que nós
possamos goza-lO a Ele e para que Ele nos
goze a nós a nossa comunhão. Marta tinha o
Hóspede Divino em casa mas isso só serviu
para a irritar e afadigar! A culpa foi dela, pois
claro
Não, creio que Marta perdesse a bênção por ter
escolhido mal, pois alguém havia de tratar do
almoço e Marta era dona de casa. Não; o mal
não estava na escolha, nem no trabalho. Mas
estava na maneira como era feito.
Marta, podia talvez muito bem ouvir a Palavra
de Jesus mesmo donde estava, na cozinha, ou
podia ter combinado as duas coisas - pôr as

p a n e l a s a
ferver e ouvir
o q u e o
Senhor dizia,
e n q u a n t o
descascava
as batatas ou
e n q u a n t o
preparava o
p e i x e ! É
s e m p r e
possível, e
m e s m o
e s s e n c i a l ,
c o m b i n a r
s e r v i ç o e
adoração, ou
serviço com o
o u v i r a
Palavra do Senhor; pois, só podemos dar o que
temos recebido d'Ele. O nosso serviço deve
ser adoração, e tenho a certeza que era o lugar
de Maria. Não era mais nem menos importante
que o lugar de Marta, se, Marta tivesse sabido
glorificar o Senhor. É tão possível estar em
comunhão com o Senhor esfregando o soalho
como numa reunião de oração!
Naturalmente Marta encontrava-se tão
atrapalhada com tanto serviço, pois queria dar
ao Senhor um 'grande almoço” ao ponto de ir
inter romper o Senhor com as suas queixas.
Marta perdeu a bênção que Maria nunca teria
a de servir ao Senhor na cozinha enquanto
ouvia alguma coisa da Sua Palavra mas os
afazeres venceram-na e afogaram-lhe a
comunhão.
O Senhor não reparou naquilo que Marta fazia,
mas na maneira como ela o fazia. Se o serviço
nos faz perder a comunhão, é nos torna
afadigados e ansiosos, é melhor cortar uma
grande parte dele, até podermos manter o ser
viço e a comunhãopois o Senhor chama à
comunhão a (boa parte) que não será tirado
àquele que a tem. O Senhor não nos salvou
para sermos máquinas de produzir trabalho
mas para sermos filhos em quem Ele pudesse
achar agrado e comunhão O serviço sempre
dimana da comunhão e nunca chegamos à
comunhão com o Senhor por meio do serviço.
Podemos fazer o serviço de Marta com a
tranquilidade de Maria se estivermos em
comunhão comAquele que as duas serviam.

[Frank Smith (1911-2003)]

É verdade que 5€ parece muito quando damos
à igreja, e parece pouco quando o usamos no
shopping?

É verdade que uma hora é tão longa quando
servimos a Deus, mas tão curta quando
assistimos a um jogo de futebol ou nos
divertimos?

É verdade que duas horas na igreja parecem
mais longas do que quando vemos a novela?

É verdade que não achamos as palavras
quando oramos, mas elas estão sempre na ponta
da língua para conversarmos com um amigo?

É verdade que ficamos empolgados quando
um jogo vai para prolongamento ou a novela tem
enredo, mas reclamamos quando a pregação
dura mais do que o normal?

É verdade que acharmos cansativo ler um
capítulo da Bíblia, mas mais fácil ler 100 páginas
do último romance de sucesso?

É verdade que queremos sempre as cadeiras
da frente num espectáculo, mas sentamo-nos
sempre nas cadeiras no fundo da “igreja”?

É verdade que precisamos de duas ou três
semanas de antecedência para agendar um
compromisso para a igreja, mas para outros
programas estamos sempre disponíveis?

É verdade que temos dificuldade em aprender
a evangelizar, mas é fácil falar sobre as últimas
noticias!

É verdade que acreditamos nos jornais, mas
duvidamos da Bíblia?

É verdade que toda a gente quer ir para o céu
desde que não tenha que acreditar, dizer ou fazer
nada? É verdade?

É VERDADE ?

Quantas bênçãos temos ?
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Por José Carlos Oliveira

A
s multidões sempre tiveram
grande influência. Talvez por
isso os políticos as apreciem

tanto. Os ditadores, da nossa história
mais recente, fomentavam as
multidões para nelas encontrarem o
que lhes faltava; a legitimidade. Mas
entre eles houve excepções. Salazar,
por exemplo, quando lhe perguntavam
porque ev i tava as mul t idões,
respondia: “As multidões tanto dizem
'viva' como 'morra', dependendo das
circunstâncias”. Salazar costumava
mesmo lembrar o que tinha acontecido
com Jesus Cristo.
Cristo nunca evitou as multidões, mas também
nunca as valorizou sobremaneira. Sem dúvida
que as multidões nunca influenciaram o seu
pensamento, as suas decisões, formas de agir
e discursos. Um dia afirmou que era necessário
que a sua carne fosse comida e o seu sangue
bebido, (aludindo ao facto de que, perante ele,
é necessário tomar decisões; crer nele, recebê-
lo em nossa vida), Aqueles, muitos, que o
seguiam apenas por causa do pão e do peixe,
acharam aquele discurso e
para ser ouvido. Unidos na revolta, foram-se
embora.
Jesus amava-os a todos, certamente, mas não
fez um único gesto para os impedir de se
afastarem. Não baixou as exigências do seu
discurso.
Em determinada altura um homem, rico,
procurou-o perguntando-lhe o que devia fazer
para conseguir a vida eterna. Jesus lembrou-
lhe os mandamentos da lei e, tendo o homem,
orgulhosamente, afirmado que tinha guardado
todos eles desde a sua mocidade, o Mestre
apresentou-lhe a sua exigência: “Vai, vende

quanto tens, reparte pelos pobres e
depois vem e segue-me e terás um tesouro no
céu”.
O homem retirou-se triste porque possuía
muitas propriedades, mas Jesus não foi atrás
dele dizendo: “Volta, eu disse

? vamos negociar… pode ser apenas
”. Jesus amava aquele homem, (o

evangelista Marcos regista até que Jesus olhou
para aquele homem ) como
amava todos os elementos que pertenciam à
multidão que o abandonou; mas não baixou as
suas exigências.
Estou a dizer tudo isto porque hoje, quando
evangelizamos, parece que desejamos
apenas, rapidamente, formar uma multidão de

crentes. Daí que a nossa mensagem resume-
se a dizer à pessoa que ela é pecadora e está a
caminho do inferno, que Deus a ama e que pela
fé em Jesus ela pode passar da morte para a
vida. Depois perguntamos se a pessoa quer
receber Jesus, ela diz que sim, oramos com ela
e já está. Mais um elemento acrescentado à
multidão.
O problema é que Jesus nos mandou fazer

e não apenas
e isso implica, sem dúvida, que a

nossa mensagem evangelística seja mais
completa, bem como que as pessoas que
levamos a Cristo, após terem nascido na
família de Deus, continuem a merecer a nossa
atenção.
Precisamos lembrar, quando evangelizamos,
que a condição de salvo nunca nos é
apresentada na Bíblia como um cadeirão onde
possamos descansar; mas como um caminho

a percorrer. Quando cremos, passamos
das trevas para a luz e agora devemos

como filhos da luz (Ef. 5:8). Como
Paulo, devemos esquecer as coisas que
para trás ficam e para as que
e s t ã o a d i a n t e …
(Fp.3:13,14).
A condição de salvo também não nos é
apresentada como um campo de férias,
mas como um campo de batalha. Somos
até aconselhados a tomar a armadura,
na epístola aos Efésios, capítulo seis.
Aliás, por algum motivo, no Novo
Testamento somos chamados de

.
Se quando evangelizo dou a entender que a
pessoa deve vir a Cristo, apenas para ser salva
do inferno e que após ser salva pode
descansar, não estou a pregar o Evangelho de
forma completa. Eu tenho o dever de ter em
mente que a salvação pressupõe colocar a
humanidade, de novo, no caminho através do
qual pode concretizar o plano que Deus tinha
para ela, no início, quando a criou.
Efésios 2:10 fala das boas obras

Quando falares de Cristo a alguém, procura
depender do Espírito Santo e lembrar-te disto.
Doutra sorte estarás a aumentar a multidão
daqueles que, faltando o “pão e peixe” e
deixando o discurso de agradar, abandonam
de imediato o Mestre. Com esses não pode
Cristo nem a igreja contar.

duro impróprio

tudo

tudo quanto
tens
metade

e o amou -10:21

discípulos crentes (Mat.
28:19,20)

andar

avançar
p r o s s e g u i r

soldados

que Deus
preparou para que andássemos

nelas.

de
antemão

O Evangelho Bíblico

COMO LIDAR COM A DEPRESSÃO

S
e já alguma vez estiveste num buraco negro da depressão, podes simpatizar com

Ana (1 Samuel 1-2:21). Ela tinha muitos motivos na sua vida que lhe causavam

depressão. Infertilidade e tensões familiares que a levavam à beira do desespero.

No meio disto tudo, contudo, Ana não perdeu a sua garra por Deus. Em amargura de

espírito ela chorou. Mas ela também fez outra coisa. Ela orou ao Senhor.Adepressão de

Ana aliviou quando ela deixou de olhar para si mesma e colocou a sua atenção em Deus.

No meio da sua miserável situação ela reconheceu a santidade de Deus a trabalhar

fazendo o que é melhor para nós.

Deus tempera o Seu grande poder com o Seu conhecimento do que é melhor para nós.

Se a depressão é causada pela maneira como pensamos a nosso respeito, então ela

pode ser aliviada se olharmos sobre a perspectiva do Deus Todo poderoso, santo e sábio

e que está empenhado em cuidar de cada um de nós.

Robert Browning recorda-nos que “olhar para baixo... Deixa-nos tontos.”

Espiritualmente falando, olhar para baixo provoca depressão. Olhar para cima afasta o

temor. Olha para o Deus de Ana, Aquele que dissipou a sua depressão com uma nova

compreensão do Seu amor, do Seu conhecimento, e do Seu poder.

Adaptado de Ruth & Hannah: Learning To Waik By Faith

2. A MULTIDÃO
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Por Frank Smith

Gaia- 9 de Janeiro de 2006
Desde Outubro a Dezembro passado tivemos a
Escola Bíblica do Norte a funcionar, às segundas
feiras, na casa da família Silva, situada na vila de
Anta, Espinho, com uma média de 40 alunos
provenientes de algumas igrejas próximas.
Aquela família tratou-nos com muito amor e, nos
intervalos , sempre fomos favorecidos com café
chá e leite, pão com queijo, ou com fiambre,
pastéis e bolos variados. Esta família é muito
dedicada ao Senhor e, de dois em dois meses ,
aos sábados têm feito reuniões de carácter
evangelístico, onde costuma juntar à volta de 100
pessoas, na sua maioria jovens. Uma família
composta de 4 pessoas já se converteu nestas
reuniões e já se encontra em comunhão numa
igreja próxima.
Agora a EBN já está a funcionar na igreja de
Monte do Arco, que fica em Águas Santas no
concelho da Maia.
Fomos também muito bem recebidos por aqueles
amados irmãos, tendo as esposas e as jovens
nos servido um bom lanche. Oremos por este
trabalho, para que de futuro ele possa dar frutos a
favor de um bom e fiel ensino à Palavra do Senhor
e numa maior comunhão entre irmãos.

Lousã, 7 de Dezembro de 2005
Mais um ano está a chegar ao fim, e podemos
dizer à semelhança de Samuel: até aqui nos
ajudou o Senhor (1 Sam. 7:12).
Ao fim de dez anos a trabalhar com a Igreja
Evangélica em Rocha Nova como “Missionários”
desta, sentimos que era tempo de deixar pelo
menos por agora aquele trabalho. Não existe
qualquer conflito entre nós e aqueles irmãos,
antes sim um sentimento de amor terno. O
Senhor tem os seus propósitos e ás vezes é
preciso haver mudanças para haver crescimento.
Tal decisão embora nos pareça dia a dia a mais
acertada traz-nos uma perda significativa do
nosso sustento, por favor orem para que o Senhor
nos oriente quanto ao nosso futuro.
Quanto à Igreja da Lousã, continuamos a ser um
pequeno grupo. Agora com três casais, seus
filhos, os dois irmãos viúvos e um irmão cuja a

esposa não é crente, temos dois jovens que
vieram do Brasil (Vanessa e Licio) e algumas
pessoas que são visitas regulares mas, que não
podemos contar com elas. Desde Outubro temos
também a assistir connosco, três casais de
missionários (dois Holandeses e um Sul Afrivano)
com os seus sete filhinhos, que vivem em Miranda
do Corvo e estão a aprender português para irem
para Moçambique. Tem sido uma bênção para o
grupo da escola dominical que realizamos com os
mais pequeninos no tempo da pregação.
Esperamos em 2006 dedicar mais tempo a esta
igreja. Por favor orem pelo seu crescimento, bem
como para que o Senhor nos capacite a conduzir
este povo conforme é do Seu agrado.
Quanto ao nosso envolvimento na sociedade, o
Samuel tem sido o representante das
associações de pais na Comissão de Protecção
de crianças e Jovens da Lousã, além de nos
termos envolvido com algumas associações de
pais das escolas pelas quais os nossos filhos têm
passado…
Presentemente temos mais dois meninos
connosco, a Nair, que está connosco desde
Fevereiro e que tem no presente dois anitos e o
Ruben que tem cinco anos e está connosco
desde Novembro. São duas crianças muito
queridas. Por favor orem pelo futuro destas
crianças, pois sabemos que nem sempre as
decisões daqueles que tem a tutela das mesmas
são as mais acertadas.
Queremos ainda agradecer as ofertas que nos
têm enviado. Tem sido um grande auxílio.
Salmo 126:3 Grandes coisas fez o SENHOR por
nós, pelas quais estamos alegres .
Romanos 8:31 Que diremos, pois a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós?

Sangalhos,10 de Janeiro de 2006.
Nós pela Graça de Deus, passamos bem o Natal,
assim como oAno Novo entrado nele trabalhando
na grande Seara do Mestre.
Tivemos as nossas festas em cadaAssembleia , e
no domingo reunimos em Sangalhos as diversas
Escolas Dominicais num autêntico convívio que
nos ocupou o dia 8 de Janeiro, até às 18 horas.
Foi uma autêntica manifestação de Fé com a casa
completamente cheia, onde Deus foi Glorificado
com a exposição da Sua Palavra.

Estamos também empenhados em levar o
Evangelho às pessoas que não vêm à casa de
Oração, fazendo cultos domésticos em casa dos
Irmãos que disponibilizaram as suas casas, isto
durante o Inverno.
Rogo as vossas orações por este trabalho, pois
em outras épocas, podemos ver o fruto desse
trabalho, e esperamos no Senhor, voltar e ver.
Com o desejo de ricas bênçãos e de umAno muito
próspero em bênçãos de salvação, fico vosso de
Cristo Jesus, fico vosso no amor do Mestre.

Porto, 6 de Janeiro de 2oo6
Estou a escrever para agradecer muito o amor
dos irmãos e do Departamento Missionário em
mandar o cheque. Fiquei muito animada com isto
e o apoio e comunhão que isto representa, muito
obrigada. Tive um Natal muito alegre e
abençoado com a minha filha Jessica, e Michael,
e os meus netos.
Passei duas semanas com eles em Penafiel, e
gostei imenso, Graças a Deus a igreja lá é uma
verdadeira família unida e amorosa, pronta servir
os outros.
Meu neto, está a fazer um ano de treino em
Inglaterra , com o grupo “Novas Fronteiras” para
servir ao Senhor aqui quando voltar. Peço ao
Senhor que a Sua obra possa progredir em todas
as áreas este ano e que cada um de nós possa
servindo com paixão e dedicação renovados
cada dia pelo Seu Espírito.

- Salmos 122:6-7
O nosso Deus é um Deus Maravilhoso Grandes
coisas Ele opera, e muitas vezes nos surpreende.
Eu fui surpreendido com o amor de Deus por
estes dias. De um momento para o outro, sem eu
esperar, mas depois de muito orar e pedir, Ele
abriu as portas para eu poder estar novamente
em Israel. Aqui estou desde o dia 5 de Janeiro e
aqui espero ficar ate 16 de Marco. Depois de 3
meses no passado, eis-me mais dois meses e
meio na Terra Santa. Graças a Deus.

"Orai pela paz de Jerusalém! Sejam prósperos os
que te amam. Reine paz dentro de teus muros e
prosperidade nos teus palácios"

(continua no verso)

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

Secretário Executivo: Secretários Adjuntos Tesoureiro:
Comissão Norte
Comissão Centro:
Comissão Sul:

António Calaim; : SilvérioAlmeida e CarlosAntunes; José Água
:SilvérioAlmeida, JoaquimAlves e Daniel Oliveira

CarlosAntunes, Daniel Carvalho, Jorge Carvalho, Helena Sequeira e Eunice Reis
José Água, Anabela Canelas, Ludovina Santos, Nuno Fonseca, João Paulo Xavier e Orlando Esteves
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Carlos e Vitória Alves

Samuel e Irene Freire

Manuel Ribeiro
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Eduardo Fidalgo
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aqui para aprender de Deus as lições que Ele
me quiser ensinar. Estou no mesmo lugar, na
Galileia, a trabalhar em conjunto com uma
congregação messiânica local.
Fazendo visitação, ministrando estudos
bíblicos, orientando pequenas reuniões de
oração matinais com visitantes esporádicos,
etc. Estou a fazer o que Deus coloca na minha
mão.
Também recomecei com o estudo do hebraico.
A paragem de todos estes meses não foi
benéfica, mas estou a tentar acertar o passo.
Sempre que posso tenho viajado pela Terra
Santa, ora revendo lugares que ja conhecia,
ora conhecendo outros.
A vida em Israel, não e fácil, obviamente, mas
quando Deus esta no projecto, todas as coisas
são ultrapassáveis..
Continuo a orar por Portugal e por todos vós.

Fico sempre impressionado quando alguém é
salvo "acidentalmente". Este aparente contra-
senso aconteceu com uma pessoa de Galle (a
famosa cidade na costa sul do Sri Lanka, onde
os portugueses desembarcaram há 500 anos)
que de visita a Colombo apanha um folheto que
se encontrava caído na rua junto a um
recipiente de lixo. Era um prospecto que
explicava os cursos bíblicos de Emaús. Depois
de se inscrever no curso, este Singalês e a sua
família chegam ao conhecimento da pessoas
de Jesus e a Ele entregam as suas vidas.
Várias histór ias de sucesso trazem
contentamento e realização a quem está
envolvido nestas iniciativas de ensino bíblico. E
é neste momento quando percebemos que o
"acidental" não é tão casuístico como
parece à priori. Afinal, no processo de se fazer
um curso bíblico, de se entregar folhetos, de se
trocar correspondência com o aluno há sempre
muita oração e dependência de Deus.
AEscola Bíblica de Emaús foi introduzida no Sri
Lanka por George Nicholas em 1978. Desde
então a escola e o escritório têm funcionado na
Bethesda Gospel Hall, uma igreja dos Irmãos
fundada por ingleses e que conta já um
século de existência. A presente propriedade
foi ofertada por uma irmã chinesa com nome
português, Isabel Amelia Loos. Em 1919 foi
inaugurado o espaço onde hoje se reúnem os
irmãos em Colombo.
Desde o início da Escola mais de 60,000 cursos
foram enviados para todo o Sri Lanka. Estes
cursos estão disponíveis em inglês, tamil e
singalês. Actualmente estão em actividade
cerca de 2000 cursos. No entanto, existem
dificuldades acrescidas, especialmente no
norte e leste do país com grandes
constrangimentos de acesso devido ao

pobre sistema postal. Muita oração é pedida
para que novamente os cursos possam chegar
a estas zonas tão carenciadas, principalmente
nesta altura em que o país corre sérios riscos
de voltar à guerra civil.
Apesar da perseguição no país e dos riscos
envolvidos, estes irmãos não hesitam em
publicar anúncios em vários jornais com o
intuíto de despertar a curiosidade dos
leitores para que se inscrevam no curso. Estes
anúncios apresentam simples perguntas como
"Porque estás aqui? Tens medo do futuro?
Qual o objectivo para a tua vida? Estás
preparado para morrer?" Afinal estas são
questões para as quais só a Bíblia apresenta
verdadeiras respostas. Esta estratégia revela-
se importante ao permitir que muitas pessoas
ligadas a uma religião por tradição e que nunca
entraríam numa igreja, possam ter acesso ao
ensino da Bíblia e deixar que esta traga luz às
suas dúvidas e inquietações.
"É uma grande alegria e motivação para nós
ver tantas pessoas concluírem o curso" refere
Rajeev Nicholas, director da Escola Bíblica e
um dos responsáveis da Bethesda Gospel Hall
em Colombo. No dia 14 de Janeiro procedeu-
se à cerimónia de atribuição dos certificados do
curso a 193 alunos. No final todos receberam
um novo testamento.
Com o crescimento da Escola Bíblica chegou a
necessidade de um espaço maior e com
melhores condições. Assim nasceu a ideia e o
projecto de construir um novo edifício na
propriedade onde está a Bethesda Gospel Hall.
As igrejas dos irmãos em Portugal, através dos
seus fundos missionários, têm dado apoio aos
seus irmãos no Sri Lanka desde o princípio da
tragédia causada pelo tsunami e agora
resolveram apostar no auxílio à construção
deste novo edifício, sabendo que as novas
instalações servirão melhor este meio de levar
o ensino da Bíblia a qualquer ponto do Sri
Lanka. Colombo, 18 de Janeiro 2006.

O que aconteceu está relatado no site
www.portugal-srilanka.com e pode testificar a
ligação que se restabeleceu entre o povo
português e o povo singalês como um comboio
que iniciou a sua marcha e que pode produzir
frutos duradoiros.
Ao falar em comboios vem a propósito referir a

primeira imagem que vi esta manhã e que foi o
resultado de um grave acidente numa
passagem de nível, que resultou exactamente
na “coisa” que podem observar na foto.
O pastor Aravinda já há alguns dias que estava
num período de oração e jejum, preparando-se
para um retiro familiar numa localidade perto de
Colombo.Ahora aproximava-se e o pastor saiu
de casa para ir buscar a sua esposa. Era já
noite cerrada quando Aravinda sai com a sua
carrinha e prepara-se para atravessar a linha
do comboio que se encontrava com as
cancelas levantadas. Nunca ele poderia
imaginar que o guarda da estação tinha
adormecido dentro do posto de vigilância. O
que aconteceu depois é verdadeiramente
aquilo que os locais e o próprio Aravinda
afirmam ser um “milagre”.
A partir do momento em que se dá o impacto
entre a locomotiva e a carrinha esta é arrastada
pelo comboio num corrupio de voltas até bater
num muro sólido da igreja destruindo-o por
completo, ficando a “carrinha” imobilizada
quando o comboio por fim consegue parar.
“Estive sempre consciente e soube sempre o
que se estava a passar” refere o acidentado.
“Senti o impacto, dei algumas voltas
juntamente com a carrinha até que alguém
abriu a porta, tirou-me para fora e colocou-me
dentro do esgoto que percorre a linha férrea”,
acrescentou o pastorAravinda.
Este acontecimento está a despertar grande
curiosidade nas pessoas que querem saber
quem é este Deus que salvou este pastor de
uma morte certa. “Ninguém sobrevive a um
acidente destes, muito menos sem um único
osso partido” referiu um médico budista. Uma
pessoa próxima do acidente referia que
“alguém pegou neste homem e enfiou-o neste
buraco de uma maneira incrível. Ele nunca
poderia ser projectado e cair direitinho num
buraco com apenas 30 cms.”
Outro dizia, ainda, que “num acidentes destes
não há porta que se abra, as portas ficam
sempre bloqueadas e numa amálgama”.
Este jovem pastor singalês, orava e jejuava que
Deus lhe desse não só um acampamento
abençoado mas um novo ano radical, e que a
sua vida fosse aproveitada por Deus ao
máximo. Nunca poderia suspeitar que a
resposta de Deus fosse ainda mais radical e
que através desta experiência Aravinda tenha
começado o ano por tocar tantas pessoas e as
levar aos pés da cruz.

SRI LANKA
Estudo da Bíblia ao alcance de todos

TRUCIDADO PARA A GLÓRIA DE DEUS

Orlando Esteves
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IGREJAPERSEGUIDANO SRI-LANKA
Sobreviveram a dois tsunamis

S. Tomé e Príncipe

Igrejas.

Ser-se cristão no
Sri Lanka não é
p ê r a - d o c e ,
especialmente se
se vive em certas
zonas e se se tem
a coragem de
a s s u m i r u m
c r i s t i a n i s m o
bíblico. A história
dá razão ao Sri
Lanka por uma
crí t ica ant iga,
espec ia lmente
aos Portugueses

que trouxeram o nome de Cristo pela força da
espada. No ano passado foram relatadas
c r ó n i c a s q u e r e f e r e m e s t e a s p e c t o
(www.portugal-srilanka.com.)
Yogish e Ângela, sobreviveram a dois tsunamis. O
primeiro que todos conhecemos levou-lhes o
edifício da sua igreja e todos os seus bens, o
segundo na forma de uma perseguição terrível.
Deus poupou as suas vidas duas vezes e com
uma determinação exemplar esta pastor e sua
esposa não abdicam do seu sonho.

. Estimados irmãos e irmãs, a
finalidade desta é expressar a nossa profunda
gratidão pelo seu constante apoio à nossa família
e ao trabalho do Senhor aqui em São Tomé e
Príncipe. FAMÍLIA: Temos passado por uma fase
de lutas, desânimo e fraquezas, mas o Senhor
nos tem sustentado. 2005 foi o ano que mais
recebemos visitas e nisto percebemos o amor e o
cuidado do Senhor em nos prover companhia e
cooperação. O alívio decorrente da ajuda destes
amados irmãos nos permitiu terminar o ano de
cabeça erguida e com coragem para planear e
incentivar as actividades ministeriais para o
corrente ano.
Planeamos deixar São Tomé no segundo

semestre deste ano.
Ainda não sabemos por quanto tempo, nem para
onde ir ou o que fazer. Mas precisamos de um
"ano sabático" no nosso ministério. Apenas
aguardaremos o retorno do casal Ivanor e
D´jamila para nos substituírem.

A igreja na capital prossegue com um
bom crescimento quantitativo, porém a árvore
que cresce precisa aprofundar suas raízes e isto
não vem acontecendo. Como estamos afastados
de lá a cinco anos e dispomos de pouco tempo
para trabalhar com a igreja, já não exercemos a
influência dos primeiros anos. Temos encontrado
certa resistência ao confrontarmos certas
práticas que inibem o crescimento e a vida normal
da igreja. OREM pelos novos convertidos e pelo
casal Agapito e Eunice para que tenham saúde e
capacitação para o ministério que desenvolvem.
A congregação na Pinheira vai bem e já conta
com mais de 30 pessoas convertidas. A igreja em
Ribeira Afonso enfrenta muitas dificuldades. O
jugo desigual no amor tem colocado metade dos
irmãos em disciplina e o processo de restauração
está sendo penoso, ocupando grande parte do
nosso tempo e preocupações. OREM pelo irmão
Inácio Quaresma, nosso cooperador ali.
A igreja em Nova Canaã, vai bem, tem havido
bom crescimento e compromisso em servir.
Visitamos semanalmente três vilas nas
proximidades da casa de oração onde tem havido
muito interesse e bons resultados. Iniciamos
recentemente um programa evangelístico para
adolescentes com idade ente 13 e 19 anos. É a
"Operação Timóteo" pois o propósito é
evangelizar, ganhar e discipular adolescentes.
Para atingir este fim, iniciamos recentemente
actividades desportivas e educativas com os
rapazes e uma classe voltada para aprendizagem
de actividades domésticas como forma de atingir
as moças. Em breve iniciaremos duas classes de
alfabetização com 28 alunos cada uma, é o nosso
desejo o ensino e a prática do artesanato e
quando tivermos espaço físico e equipamentos
poderemos ensinar Informática. Pretendemos
atingir 150 adolescentes das vilas e aldeias
próximas a Nova Canaã. Todos os nossos

obreiros são voluntários da própria igreja local.
Esta é uma região muito pobre e com nenhuma
assistência do governo, estamos certos que a
operação Timóteo abrirá muitas portas e atrairá
muitas pessoas para Cristo. Temos servido uma
refeição como complemento alimentar para
aproximadamente 300 crianças que frequentam
uma das nossas classes bíblicas dominicais, pois
temos observado que nos arredores de Nova
Canaã existem muitas crianças desnutridas e
anémicas. Pensamos em concentrar este
atendimento na região de Nova Canaã,
atendendo diariamente 120 crianças. Precisamos
construir um refeitório e uma cozinha para este
fim, para isto pedimos suas ORAÇÕES.
No Amor do Senhor, seu conservo em Cristo,
Amilton Cardoso Bernardo.

Meus amados irmãos sede firmes e constantes,
sempre abundantes na Obra do Senhor, sabendo
que o vosso trabalho não é vão no Senhor”
ICor.15.58.
A família Borges (em comunhão com a Igreja em
Leça da Palmeira) vivem na cidade de Paredes e
tem o prazer de obedecer ao mandamento divino
de Jesus “Ide…e pregai o Evangelho”
Todas as primeiras 4ªfeiras de cada mês
realizamos reuniões evangelisticas. Aos sábados
realizamos classes bíblicas com 15 crianças e
adolescentes descrentes dos 3 aos 16 anos. Os
frutos deste trabalho do Senhor tem surgido: Há 2
anos um jovem se converteu e em Janeiro 2
adolescentes tomaram a decisão de entregar
suas vidas a Cristo.
Em Dezembro promovemos uma festa de Natal
na Quinta da Várzea em Cete, cedida
gratuitamente pelo Ir. António Lucas e cerca de
120 pessoas, na maioria descrentes puderam
ouvir da Santa Palavra de Deus.
Temos tido a muito boa colaboração de irmãos da
Lousada, em especial da família Joaquim
Cândido.
Orem por este trabalho
Família Borges (António,Albina, Raquel+Carlos e
Miriam)

Amilton Bernardo

Obra de Deus em Paredes

Por que Jerusalém é a
capital do Estado de
Israel ?

Por que Jerusalém é a capital do Estado de Israel ?

in chamada.com.br

Jerusalém é a capital de Israel nos sentidos histórico, religioso e político. O rei Davi fez de Jerusalém a capital de seu
reino há cerca de três mil anos, e desde então ela foi a capital de todas as entidades judaicas estabelecidas em Eretz
Israel, até sua destruição pelos romanos no século I de nossa era.
Exaustivamente mencionados na Bíblia como o centro da vida espiritual judaica, com a Dispersão, Jerusalém e o
monte Sião, em seu coração, tornaram-se a referência centralizadora da unidade e unicidade do povo judeu durante
quase 2.000 anos de exílio. Os textos religiosos, as saudações, as visões messiânicas, o sonho e o ideal do retorno, a
literatura e a arte, todas as expressões judaicas de esperança na redenção dos judeus do exílio e sua reconstituição
como povo têm Jerusalém como ícone e inspiração. O Muro Ocidental (Muro das Lamentações), remanescente do
Templo duas vezes destruído, tornou-se o lugar mais sagrado do judaísmo.
A independência judaica foi restaurada em 1948 e Jerusalém foi declarada mais uma vez a capital de Israel. Essa
decisão, incluída numa Lei Básica (1980), tem implicações práticas. Jerusalém, além de ícone da existência nacional
e do conteúdo religioso do povo judeu, é a sede de todos os símbolos da soberania de Israel: o presidente do Estado,
a Knesset (Parlamento), o Governo e a Suprema Corte. A maioria dos países não reconhece Jerusalém como capital
de Israel; as razões para tal atitude são políticas, ignorando o direito básico de todo Estado de determinar sua capital.
Para o Estado de Israel e para o povo judeu, por todos os motivos e acima de todos os motivos de outrem, Jerusalém
é a capital inquestionável, o centro de suas decisões e de sua visão de si mesmos.
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N
ão és só tu que não acreditas. Há
milhões como tu. Este mundo está cheio
de pessoas que já não acreditam em

nada e em ninguém. Têm sido desiludidas, têm
sido exploradas, têm sido enganadas. E. o pior,
é que, em muitos casos, foram assim tratadas
por pessoas muito intimas, tais como, pais,
mães, maridos, esposas, filhos e filhas. Este
mundo está cheio de infiéis. Ingratos e
traidores.
Talvez estejas num momento certo da tua vida.
É possível que estejas no melhor momento da
tua vida para poderes dar ouvidos a alguém que
não conheces, mas que te quer bem. Esse
alguém que te quero apresentar é Jesus.
Acredita que este Jesus morreu por ti; que
ressuscitou e está vivo, nos céus, junto de
Deus, a interceder por ti.
Acredita que Jesus é o Filho Único de Deus,
que quando viveu neste mundo provou a sua
divindade ao operar sinais e prodígios a favor
dos pobres, leprosos, cegos, paralíticos e até
mortos Ele ressuscitou.
Acredita na Sua palavra, a Biblia, onde Ele te
garante o perdão para os teus pecados, a paz
com Deus e a certeza da vida eterna. Ele diz:

Ele disse ainda:

As palavras acima indicadas são tiradas do
Novo Testamento, escritas por aqueles que as
ouviram directamente dos santos lábios de
nosso Senhor Jesus Cristo. Esses discípulos
acreditaram Nele e muitos deram mesmo Sua
vida por Ele. Há hoje milhares de verdadeiros
crentes no Senhor Jesus, que têm
experimentado o Seu amor, o Seu perdão e o
Seu poder nas suas vidas, e eu também sou um
deles.
Creio em Jesus como meu único e verdadeiro
Salvador. Creio Nele como meu bom Pastor e
meu bom Senhor. Ele tem sido o meu grande
ajudador. Tenho-O sentido na minha vida, ao
longo de muitos anos e posso garantir que Ele
nunca me abandonou e nunca me faltou.
Sinto-me feliz crendo assim em Jesus. E tu, não
queres experimentá-lO na tua vida?
Deixa que pela fé Ele entre no teu coração e
faça morada em ti. Dirige-te, agora mesmo, a
Ele, por meio de uma oração e pede-Lhe que te
perdoe os teus pecados; que te salve e mude a
tua vida. Passa a ler o Novo Testamento e crê
na Sua Palavra e junta-te a uma igreja que crê
Nele e ensina a Sua Palavra.
Se quiseres escreve-nos para orarmos por ti.
Que o Senhor te abençoe!´

Vinde a Mim todos os que estais cansados e Eu
vos aliviarei. Se alguém tem sede venha a Mim
e beba. Eu sou o pão da vida: aquele que crê em
Mim nunca terá fome. Eu sou a luz do mundo;
quem Me segue não andará em trevas, mas
tem a luz da vida. Eu som o bom pastor o bom
pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. As
minhas ovelhas ouvem a Minha voz e elas Me
seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão-
de perecer e ninguém as arrebatará das minhas
mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que
todos e ninguém as arrebatará das mãos de
meu Pai. Eu e o Pai somos um.

Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a Minha voz e me abrir a porta, Eu
entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na casa
de meu Pai há muitas moradas; vou preparar-
vos lugar. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao

Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito
Santo, que ficará convosco para sempre!

1- Ginástica para relaxamento dos nervos

2- Ginástica Respiratória

3- Ginástica Ocular

4- Ginástica Auditiva

5- Ginástica para a Mente

6- Ginástica para a Língua.

7- Ginástica Facial

8- Ginástica para as Pernas

9- Ginástica para as Mãos
-

10- Ginástica para o Coração.

11- Ginástica para a Alma

:
Entrega ao Pai Celestial todas as tuas cargas,
preocupações e tristezas. Sal. 37:4-8, 46:-10, Rom
8:18, Filip.4:6.

. Respira apenas a
atmosfera de paz, amor, e de felicidade. Col.3:13,
Heb 12:2 e 14.

. Olha somente o bem nos
teus semelhantes. Filip.2:3, Mat.26:7-10 e Rom.
3:29.

. Escuta a voz de Deus.
Sal.8:5 e 8, Isa.6:8, Prov.21:13.

. Exerc i ta
exclusivamente ideias construtivas. Sal.1:2,
Fil.4:8.

Pronunciem os teus
lábios apenas palavras edificantes e amorosas.
Col.3:16, Mat. 5:37. Rom.31:26.

. Sorri, sorri, sorri o dia inteiro.
1 Tess.5:16, Sal.126:5, Fil.2:10.

. Anda sem temer,
pelos caminhos em que Deus te guiar . Isa.55:1-8,
Fil.2:10, Rom.12:12-13.

. Une-as diariamente
para uma prece especial 1Tim.2:8, Rom.31:20,
Sal.134:2

Irradia sentimento
de amor.Rom.12:9, Jó 1:35.

. Tem todos os dias
contacto com Deus. Mq.6:8, Rom.12:9, Luc.21:19.

Nota: Estes exercícios podem ser feitos por
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
Não há contra indicação para ninguém. Pratica-os
muitas vezes e a melhora será garantida.

Já não acreditas ?

finançasfinançasfinançasfinanças

O
F

E
R

T
A

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

Ginástica Espiritual
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Q

que é
proibido.

: - - Se mesmo sabendo que
sou assim, eu continuar omitindo e nada fizer para
ser diferente.

Se depois de reflectirmos em tudo isto, continuar a
dizer a oração ao Pai Nosso... Então é

porque ainda não conhecemos o SeuAutor.

Será inútil dizer

ser inútil

Amem

Paula Pereira Gonçalves

uantas vezes já dirigiu uma prece a Deus
e não recebeu resposta?

Não é raro pedirmos pela recuperação da
saúde de um familiar, e mesmo assim ele
morrer.
No entanto, os que têm fé afirmam que Deus

sempre responde às nossas orações. Será
mesmo?
Emy tinha apenas 3 anos de idade.
A sua família era cristã. Emy amava a sua
família e admirava os olhos azuis de seu pai, de
sua mãe e de seus irmãos. Todos, em sua casa,
tinham olhos azuis. Todos... menos Emy! O
sonho de Emy era ter olhos azuis da cor do céu!
Certo dia, na escola, ouviu a directora dizer que
Deus sempre responde ás orações.
Então á noite, ajoelhou-se ao lado da sua
cama e orou.
A sua prece foi um misto de gratidão e de
solicitação: “Senhor Deus, agradeço pela
minha família. Agradeço pela minha vida.
Gosto muito de todas as coisas que fizeste.
Mas, eu gostaria de pedir, por favor, que ao
acordar amanhã, os meus olhos sejam azuis
como os de minha mãe.” Ela acreditou. Teve fé.
A fé pura e verdadeira de uma criança. De
manhã, ao acordar, correu ao espelho e olhou.
Abriu bem os olhos e qual era a cor deles?
Castanhos! Como sempre haviam sido.
Naquele dia, Emy aprendeu que “não” também
era resposta. Mas agradeceu a Deus apesar de
não entender bem porque é que Ele não a
atendeu.
Os anos passaram. Emy cresceu e tornou-se
missionária, na India.
Entre outras actividades, ela devotou-se a
resgatar crianças que eram vendidas pelas
suas próprias famílias.
Naturalmente, para as comprar para Deus,
como dizia, precisava de não ser reconhecida
como estrangeira. Então ela passava pó de
café na pele, cobria os cabelos, vestia-se como
as mulheres do local...
Certo dia, uma amiga missionaria olhou para
ela disfarçada e disse: Emy! Já pensaste como
seria difícil te disfarçares se tivesse olhos
claros como todos os da sua família?
Nós temos um Deus inteligente Ele deu-te
olhos escuros, pois sabia que isso seria
essencial para a missão que lhe confiou.
O que a amiga não sabia é que Emy chorou
muitas noites, em sua infância, por não ter
olhos azuis...

Senhor Jesus ensinou muito sobre a
oração, pois sabemos que como homem,

Ele orava muitas vezes toda a noite ( Jo 7:3 e
8:1-2, Mr 1:35).
Jesus retirava-se muitas vezes para os
desertos e ali orava (Lucas 5:15). Para
escolher os seus apóstolos Ele subiu ao monte
a orar toda a noite ( Luc 6:12 ).
Jesus ensinou pelo seu exemplo que para
manter uma vida contínua de oração é preciso
pagar um preço, pois o inimigo das nossas
almas odeia uma vida de oração, e sempre
colocará barreiras para a nossa comunhão
com o Senhor.
Precisamos de fazer a mesma petição que os
apóstolos fizeram e pedir que o Senhor nos
ensine a orar mais e melhor.
Em Luc 11:1-4, o Senhor ensina-nos a orar,
dando os princípios básicos da oração. Jesus
ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca
desfalecer ( Luc 18:1).
A oração não é um acto, mas uma atitude de
dependência, confessando a nossa fraqueza e
necessidade de Deus.
Pedir em nome de Cristo, é pedir o que Ele
pediria 'somente.
Além de Jesus, talvez tenha sido o apóstolo
Paulo o que maior exemplo deu no tocante à
oração, pois a sua vida após a sua conversão
na estrada de Damasco o indica.
Actos 9:11 fala-nos das palavras de Jesus a
Ananias quando o enviou á rua chamada
Direita, eis que ele está orando. Quantas horas
por dia gastaria Paulo a orar pelas Igrejas
estabelecidas, e pelos seus colaboradores?
Paulo pediu as orações das Igrejas não para
seu benefício pessoal, mas para que lhe fosse
dado no abrir da sua boca a palavra com
confiança para fazer notório o mistério do
Evangelho de Cristo.
Não esqueçamos as exortações da Palavra de
Deus à oração, como guardamos no nosso
coração todas elas ? Levamos a sério a
oração?
É a nossa prioridade das prioridades?
Que lugar ocupa a reunião de oração na
experiência da vossa Igreja?
Alguém já disse que a reunião de oração é o
termómetro da Igreja.
Vamos orar mais e melhor tanto na vida
individual como, na vida colectiva da Igreja e
Deus nos abençoará.

O

José Augusto Pontes

será inútil dizer

Será inútil dizer:

Será inútil dizer

Será inútil dizer

Será inútil dizer

Será inútil dizer:

Será inútil dizer

Será inútil dizer

Será inútil dizer

Será inútil dizer

Embora esta oração, seja justamente aquela que
Jesus nos ensinou, existe nela um número de
factores, que se não forem observados e cumpridos,
dão origem a que em cada desses 10 itens se possa
acrescentar a frase: “ ”.

- - Se na prática não
actuo como filho de Deus, antes me fecho ao amor.

: - - Se os meus
valores são representados pelos bens da terra.

: - - Se
penso apenas ser Cristão por medo, superstição ou
comodismo.

: - - Se
acho sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e
futilidades.

-
- Se no fundo, desejo mesmo é,

que os meus desejos se realizem.
: -

-Se procuro acumular riquezas, desprezando
os meus irmãos carenciados e aqueles que passam
fome.

. -

- Se não consigo perdoar, nem me importo
de magoar, injustiçar e oprimir, quem se atravessa
no meu caminho.

: -
Se escolho sempre o caminho mais fácil

que nem sempre é o caminho de Deus.
. - - Se por

minha própria vontade procuro os prazeres
materiais e me deixo seduzir por quase tudo

Pai nosso

Que estás no Céu

Santificado seja o teu nome

Venha a nós o Teu reino

Seja feita a tua vontade assim na
terra como no Céu

O Pão nosso de cada dia nos dá
hoje

Perdoa-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido

E não nos deixes cair em
tentação -

Mas livra-nos do mal

Deus Responde

DEUS RESPONDE SEMPRE A ORAÇÃO PODE MUITO

A ORAÇÃO AO PAI NOSSO
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Louvamos-Te, ó Deus
Revive UsAgain

William Panton MacKay
John Jenkins Husband e James Teodore Houston

(1847-1929)

Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus
Que por nós pecadores morreu numa cruz!

Louvamos-te, ó Deus pelo Espírito da Luz
Que nas trevas resplende e a Cristo conduz.

Louvamos-te a Ti, ó Cordeiro de Deus
Foste morto, mas vives eterno nos céus.

Concede-nos mais do celeste fervor
E domina-nos sempre por Teu grande amor!

Aleluia, toda a glória
Te rendemos, Senhor !
Sim é digna Tua Graça
De todo o louvor.

O
Dr. William Panton Mackay, escreveu

este hino em 1863 e revisou-o em
1867. Baseou-se em dois textos: no

Salmo 85.6 - "Não tornarás a vivificar-nos, para
que o teu povo se regozije em ti?" e na oração
de Habacuque: "Aviva, ó Senhor, a tua obra no
meio dos anos" (Hab 3.2).
A última estrofe que diz "Ó vem nos encher de
celeste fervor..." expressa a oração que
Mackay queria realçar. Entretanto, a forte
expressão de louvor ao Deus Trino permeia o
hino.
O estribilho : "Aleluia! Toda a glória te
rendemos, sem fim”, vivifica a alma do crente,
demonstrando a estreita relação entre o louvor
e o aprofundamento espiritual.
William Panton Mackay nasceu na Escócia em
13 de Maio de 1839. Formou-se na
Universidade de Edimburgo, e praticou a
medicina por alguns anos. Sentindo-se

chamado para o ministério, abandonou a
medicina, foi ordenado, e em 1868 tornou-se
pastor duma igreja Presbiteriana. Gostava de
escrever hinos. "Louvamos-te, ó Deus" é o
mais conhecido dos 17 hinos. Mackay faleceu
vítima de um acidente em 22 de Agosto de
1885.
John Jenkins Husband nasceu em 1760 na
cidade de Plymouth, na Inglaterra. Serviu na
música da sua igreja por alguns anos. Emigrou
para os EUA em 1809, estabelecendo-se na
Filadélfia, Pensilvânia. Lá dirigiu uma escola de
canto de música sacra e serviu na sua igreja até
falecer em 1825. Compôs um bom numero de
melodias de hinos e corais.
James Theodore Houston(1847-1929),
adaptou o hino para o português em 1881. Foi
missionário presbiteriano da Junta de Nova
Iorque.Aportou à Bahia em 17 de Dezembro de
1874, servindo ali até 1887, quando foi
transferido para o Rio de Janeiro, onde exerceu
o pastorado. Foi um dos redactores do
imprensa evangélica. Depois de completar 28
anos de ministério voltou para à sua terra natal
em 1902.
Faleceu em Oakland,California, aos 82 anos de
idade.

«OS IRMÃOS»

Na primeira parte deste
livro, temos a história do
Movimento de "Irmãos". Na
segunda parte, os principais
ensinamentos bíblicos,
então ocultos, e que os
"irmãos" redescobriram e
trouxeram à luz.
Preço: € 5,00

Lançamento

HISTÓRICO DOS HINOS

HC 304

Louvamos-Te ó Deus

OS NOMES DOS PLANETAS
Com excepção da Terra, todos os demais planetas do nosso sistema solar receberam nomes da

mitologia grega ou romana. Esta tradição que veio deste os tempos antigos continuou mesmo

depois da descoberta dos planetas Urano, Neptuno e Plutão. Veja o significado de cada um dos

nomes dos nove planetas do sistema solar:

é o deus do comércio, das viagens e dos ladrões na mitologia romana. O

planeta recebeu este nome por ter um movimento no céu muito rápido quando comparado com

o movimento dos outros planetas.

é a deusa romana da beleza e do amor. O planeta recebeu este nome por ser o

objecto de maior brilho no céu depois do Sol e da Lua. Na tradição Judeo-Cristã o planeta Vênus é

chamado também de “ABrilhante Estrela da Manhã” e simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo.

é o único planeta que não recebeu um nome derivado da mitologia grega ou romana

directamente.

é o deus romano da guerra. O planeta recebeu este nome devido a sua coloração

avermelhada.

é o rei dos deuses na mitologia romana, apropriado para o planeta por ser o maior do

sistema solar.

é o deus romano da agricultura. É muito conhecido pelo cinturão de anéis que

possui.

é a divindade celestial mais antiga dos romanos, sendo considerado o primeiro deus

supremo.

é o deus romano dos mares. Nome dado devido a coloração azul que o

planeta possui.

é o deus romano do mundo inferior ou dos mortos. O planeta recebeu este nome

por estar sempre no escuro, estando tão distante do Sol.

Existem outros dois planetóides descobertos recentemente. Um em 2002 (7 de Outubro), chamado

, e o outro em 2003 (14 de Novembro), chamado . Quaoar é o deus da criação na

mitologia do povo Tongva, nativos da América do Norte. O nome ainda não é oficial. Sedna é a

deusa das profundezas do oceano Ártico, na mitologia Inuit. O nome ainda não é oficial.

Mercúrio (Hermes)

Venus (Afrodite)

Terra (Gaia)

Marte (Ares)

Júpiter (Zeus)

Saturno (Cronus)

Urano

Neptuno (Poseidon)

Plutão (Hades)

Quaoar Sedna

Uma pequena luz
pode dissipar

uma grande escuridão

livraria esperança

Outros livros que recomendamos:

Distintivos das Assembleias ...................... 3,00
O Plano da Salvação................................. 4,00
Auxílio ou Empecilho ? ........................... 3,50
A Igreja, plano de Deus ............................ 4,00
O Espírito Santo, operando ...................... 3,50
O Espírito Santo, quem é ? ...................... 4,00
Satanás, quem é e como opera ............... 3,00
Manejando bem a Palavra ....................... 3,50

Livraria Esperança
Rua Penedo, 24 - 4405-508 Vila Nova de Gaia
Telefone: 93 326 2091
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Por Frank Smith

U
m crente é uma pessoa nascida de novo
que um dia se entregou de coração ao
Senhor Jesus Cristo, aceitando-O como

seu único e suficiente Salvador.
Se aceitou a Sua obra na cruz do calvário como
único remédio para a salvação dos pecadores,
“poderá voltar a perderse?”
....Eu queria começar por dizer, que perderse
no sentido de se desviar do Caminho, e o
caminho como sabemos é o Senhor Jesus,
nesse sentido sim, pode tornarse um filho
pródigo. Mas cair no inferno nunca!
Tal como o filho pr digo, pode andar por
caminhos fora da vontade de Deus,
desbaratando tudo que levou da casa do Pai. E
esse tudo, quero referir-me á Fé. Á alegria da
salvação, á Paz de Deus, á boa comunhão com
os irmãos, etc. Mas se foi realmente salvo, está
dentro da Palavra de Deus que se encontra em
João 1.12 e 13 que diz: “

. Então cumpre-se o que o
Senhor Jesus diz em João 10: 27,28, e 29.: “

Pode desviar-se do caminho, mas Deus criará
nele, tal como criou no filho pr6digo, uma fome
e sede das coisas de Deus, que mais tarde ou
mais terá um arrependimento, e dirá: “voltarei
para meu Pai”. E o Pai o receberá com alegria.
Os que ensinam que o crente salvo pode cair
no inferno, não conhecem o valor, da Obra

expiatória da Cruz do calvário. O próprio Deus,
criador dos Céus e da terra fez-se Homem.
Sujeitou-se aos insultos e vexames dos
homens contra Si! por fim entregou-se á morte
voluntariamente na cruz para pagar a nossa
dívida !

Agora se alguém quer menosprezar o valor
dessa Obra da salvação ,
dizendo que é necessário realizar algo para
continuar a ser salvo esquece que o Senhor
diz em João 15.5:”

. Nada é mesmo nada. Ele é aquele que
deu a Sua vida por nós, para nos salvar e só Ele
cuida de nós todos os dias ensinando-nos e
corrigindo sempre que for preciso.

Aos Ef 2.8 diz: “

. É verdade que o Senhor , quer que
vivamos, uma vida cada vez mais santa, mas
essa santidade também é Obra Dele, na
pessoa do Espírito Santo. Ef. l.4,5 diz “

. Portanto foi Deus que nos escolheu
ainda antes que o mundo existisse. Somos
Obra das Suas mãos, Quando nos fez nascer
de novo, sabia tudo a nosso respeito. Sabia
quantas falhas iríamos ter durante a nossa
carreira cristã. Assim como sabia que Pedro o
ia negar três vezes, antes que o galo
cantasse.... Aquele que começou a Boa Obra
em nós, a aperfeiçoará até aquele grande dia.

É verdade que há alguns entre nós assim como
os houve no tempo dos Apóstolos que se
fizeram o “ , mas não nasceram de
novo.Aprenderam a orar, aprenderam muito da
Bíblia, alguns até aprenderam a pregar, mas
como o Senhor disse a Nicodemos: “

. Portanto nunca foram
salvos. Continuam perdidos . Enquanto se não
arrependerem dos seus pecados e confiarem

na Obra do Calvário. É precisamente desses
de que nos fala a Palavra de Deus em Heb. 6:
4,5,6,7,8

…”

É o caso de Balaão, foi iluminado pelo Espírito
Santo, e pelo mesmo Espírito foi obrigado a
abençoar e a falar das grandezas que Deus fez
e iria fazer, com o Seu povo de Israel. Mas no
seu coração amava mais as honras e dadivas
de Baraque de que ao Senhor. E foi também o
caso de Judas que apesar de ser iluminado ao
ponto de saber bem quem era Jesus Cristo,
mesmo assim amou mais o dinheiro, vendendo
o Mestre. Diz-nos a escritura que ele foi para o
seu próprio lugar.
Há muitas passagens da bíblia que provam
estas verdades da salvação eterna.
Quando Deus libertou o Seu povo da
escravidão de Faraó do Egipto, e o acto
realizado pelo povo para a sua libertação foi
derramar sangue do cordeiro, nas ombreiras e
verga da porta de cada família. O Rei Faraó não
pode resistir mais, pois seu próprio filho
morreu pois não havia sangue na ombreira da
sua porta e a morte entrou na sua casa.
O povo do Senhor foi libertado e nunca mais
voltaram ao Egipto.
Foi uma libertação completa.
Apesar de bem depressa o Rei se arrepender e
ir atrás deles querendo traze-los de volta, foi
impossível pois eles tinham sido arrancados
com a mão forte do Senhor daquele lugar de
escravidão.
Que quadro tão belo e tão figurativo acerca dos
salvos do Senhor Jesus Cristo, e da Sua Obra
na cruz.
O Seu sangue Precioso vertido nessa cruz
derrotou completamente o diabo nosso
opressor, libertando-nos e tornando-os seus
filhos.
Fico orando para que este pequeno e simples
estudo seja proveitoso para alguns crentes que
estejam vivendo na dúvida.

ó

mas a todos quantos O
receberam deu-lhes o poder de serem
filhos de Deus, aos que crêem no Seu Nome,
Os quais não nasceram do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do varão
mas de Deus”

as
minhas ovelhas ouvem a minha v6z, e eu as
conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida
eterna e nunca hão-de perecer, e ninguém as
arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas
deu é maior que todos, e ninguém as pode
arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos
um”.

Vós sem mim nada podeis
fazer”

Porque pela graça sois salvos,
por meio da F e isto não vem de vós é dom de
Deus. não vem das obras, para que ninguém se
glorie”

Como
também nos elegeu Nele antes da fundação do
mundo, para que f6ssemos santos e
irrepreensíveis diante Dele , em amor. E nos
predestinou, para filhos de adopção por Cristo
Jesus

crentes”

Se não
nasceres de novo mao podes entrar no reino de
Deus. Reino dos Céus”

: “Mas de vós, amados, esperamos
coisas melhores e coisas que acompanham a
salvação

feitos

completa eterna

Eduardo Costa

Salvação Eterna e Completa
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A mega-procissão da "Senhora de Fátima"
realizada em Lisboa no dia 14 de Novembro 2005
teve um destaque absoluto do serviço público de
televisão com a sua "maior operação mediática".
Na reportagem feita, de vez em quando, ouviu-se
um bispo católico a referir que a "Nossa Senhora
de Fátima" aponta para Cristo, como que
procurando alertar para a Verdade. No entanto,
em termos práticos, a Igreja Católica e o povo
pensam de modo diferente. Até mesmo o Prof.
Marcelo R. de Sousa referiu que "Fátima é a
medianeira para Deus. No início da procissão foi
lido o texto bíblico: "Eu Sou a luz do mundo…",
referido a CRISTO, mas a convicção do povo
católico é que a luz é a Senhora de Fátima. Dom
José Policarpo reza dizendo: "Que nós
mereçamos chegar à Glória de Deus…" e como
se fosse possível, faz depositar essa fé na
Senhora de Fátima.
O congresso Nova Evangelização teve como
tema: "Cristo Vivo" mas é a estátua da Senhora de
Fátima que simboliza isso! Um comentador
referiu a Senhora de Fátima como a mãe que
harmoniza o Deus Pai e o Filho Jesus Cristo.
Acerca do congresso da "Nova-Evangelização",
uma repórter referiu-se a ele como anunciando
um "novo evangelho". Mesmo que se diga que o
congresso tratou do tema de como anunciar
Cristo às pessoas, este acontecimento (e o povo
português, na sua maioria), exalta e venera a
Maria, senhora de Fátima, de quem se disse:
"porta do céu", "estrela da manhã", "rainha
concebida sem pecado original", "rainha da paz"!
Mais do que relevar para segundo plano a pessoa
de JESUS CRISTO, este acontecimento
claramente explana um novo evangelho, no qual
a Senhora de Fátima recebe os atributos de Jesus
Cristo e o seu papel de mediador entre Deus e os
homens.
Esta nova evangelização é realmente um novo-
evangelho e não o Verdadeiro Evangelho de
Jesus Cristo! Só não percebe e aceita esta ideia
quem não conhece ou quem deturpa a Verdade
revelada na Bíblia que diz:"

" 1ª Tim. 2:5. "…

- 1ª
João 5:20. "…

."-Gál.1:9.
Até a própria Maria nunca pensou que isso algum
dia acontecesse. "Então disse Maria: A minha

alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se
alegrou em Deus, meu Salvador…" - Luc 1:46

"O Papa Bento XVI prepara-se para decretar a
desaparição da figura do Limbo (local, entre o
Céu e o Purgatório para onde se dizia que iam as
crianças que morriam sem ser baptizadas),
estabelecendo que os bebés que morrem sem
receber o Sacramento do Baptismo vão
directamente para o Céu, “graças à Infinita
Misericórdia de Deus”.
O cónego Costa Neiva, professor de
Sacramentologia na Faculdade de Teologia de
Braga, disse ao Correio da Manhã que o “o Limbo
foi uma figura criada por S. Tomás de Aquino, no
século XI, para resolver o problema das crianças
que morriam sem baptizar e que, segundo a
doutrina anterior, iam para o Inferno".
E para que não restem dúvidas, o Papa Bento XVI
vai banir o Limbo da linguagem teológica,
considerando o Céu, o Inferno e o Purgatório
como destinos possíveis após a morte."

Eis a noticia
q u e t a n t o s
pais católicos
a f l i t o s
ansiavam!!!
O dito "vigário
de Cristo" com
o seu poder
sobre o céu e a
t e r r a , v a i
e l i m i n a r o
Limbo!!!...
Os milhões de
c r i a n c i n h a s
aprisionadas
há séculos naquele lugar irão receber, finalmente
a carta de alforria (liberdade) passada pelo papa
Bento XI.
...Infelizmente nem estas noticias describilizam a
Igreja Católica Romana.
A mentira que o poder papal ao longo dos séculos
apregoa, levando milhões de pessoas a acreditar
nas inovações e dogmas da igreja apóstata, tem
destas coisas… por fim decide-se acabar com o
que não existe!
Talvez …um dia, este ou um outro papa, se
lembre de eliminar o purgatório (que não existe) e
reembolse os seus acólitos dos honorários
exigidos.

Jesus, veio do céu, anunciar ao mundo que há 2
lugares para onde irão as pessoas após a morte:
1 - , para os que crêem Nele como
Salvador, confessando os seus pecados e
arrependidos determinem recebê-Lo como
Senhor, e 2- para todos os outros.
Jo.1.12; 3.16 e 36.

Porquanto há um só
Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
CRISTO JESUS, homem. O Filho
de Deus é vindo e nos tem dado conhecimento
para reconhecermos o verdadeiro…Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna."

se alguém vos prega evangelho
que vá além daquele que recebestes, seja
anátema

Nuno Reis Conceição

In Correio da Manhã e Portugal Diário

Samuel Pereira.

| nunopabrc@gmail.com

Comentário:

O Céu

O inferno

www.irmaos.net

www.irmaos.net/forum/

www.luz-net.com/aieas/

www.irmaos.net/ie-silvalde/

www.evangelicaolarias.org

www.irmaos.net/ie-sintra/

Asua Igreja gratuitamente na Internet

www.irmaos.net/hosting/

O renovado portal de informações, estudos e recursos dos
crentes das Assembleias de Irmãos (Casa de Oração) em
Portugal. Também acessível via

Registe-se e subscreva a lista de comunhão Fórum Irmãos:
uma lista de comunhão, testemunho e de conversação
entre cristãos evangélicos, sem denominação, fiéis aos
princípios do Novo Testamento, conhecidos como
membros dasAssembleias de Irmãos (Casa de Oração) de
expressão lusófona.

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Águas Santas
(Monte doArco).

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Silvalde.

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Olarias / Lisboa.

Sítio Internet da Igreja Evangélica em Sintra

Consulte os termos e as várias possibilidades, em

www.casadeoracao.info

Realizou-se no dia 14 de Novembro de 2005 a
Assembleia Geral a Aliança Evangélica
Portuguesa, na cidade de Lisboa. A lista
apresentada a eleição com a composição dos
novos membros daAEP foi aprovada por uma mui
larga maioria. Seguem os nomes dos Irmãos
eleitos para os quais se solicitam as Orações.

Presidente - João Cardoso (CCVA),
Vice Presidentes: Jorge Humberto (CNAD), Abel
Pego (CBP), Normando Fontoura (CIIP),
Secretário Samuel Fernandes (CNAD),
Tesoureiro Manuela Vera Cruz (Nazareno), 2
Secretário- Isabel Torres (CBP).

Presidente -Antònio
Miguel Pires (CBP),

Presidente: Fernando de
Jesus (Irmãos).

Direcção:

1.º

: º

Mesa daAssembleia Geral:

Conselho Fiscal:

notícias & informação

O NOVO EVANGELHO !

O LIMBO DESAPARECEU

NOVOS CORPOS SOCIAIS DA AEP

VISITE NA INTERNET
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Realiza-se no salão da Igreja que se reúne em Coimbra - no dia 11 de Março
2006 pelas 14.30 horas a Assembleia Geral da Comunhão de Igrejas de
Irmãos em Portugal com a apresentação dos relatórios dos vários
departamentos e da direcção.

A delegação da Comunhão de Igrejas de Irmãos no Norte, reúne os
representantes das igrejas locais na sede da Livraria Esperança, em
Gulpilhares, todos os últimos sábados de cada mês, pelas 10 horas, para
oração, meditação da Palavra de Deus e dialogar sobre a Obra de Deus.
No dia 1 de Novembro de 2006 realizará, querendo Deus, no CBE a habitual
Conferência Bíblica Regional.

No dia 7 de Janeiro 2006, noAuditório Fernando Pessa em Chelas realizou-
se a Festa das Escolas Dominicais da C..I.I.P-Sul e em 28 de Janeiro de
2006 pelas 16h.teve lugar a Assembleia Geral de Obreiros nas instalações
da Igreja Evangélica no Centro deAlmada (OMECA)
No próximo mês de Março haverá eleição da Direcção da C.I.I.P. Sul, para o
biénio de 2006 a 2007.

Realiza-se no salão da Igreja em Cacia no dia 4 de Março 2006 pelas 15
horas aAssembleia Geral do Centro Evangélico de Retiros do Palhal.

Como habitualmente, no chamado dia do
Carnaval, em 28 de Fevereiro, a Igreja local vai
realizar o VII Convívio Espiritual e Social com a
Igreja em Belomente.
Trimestralmente a Igreja promove Conferencias
Bíblicas subordinadas a um tema especifico com
propósitos evangelisticos. A ultima decorreu no

passado 29 de Janeiro sob o tema “O Poder de Deus”.

Na sociedade actual existem muitos jovens no
escuro e nevoeiro da vida que precisam de
"Encontrar o Norte!"
Pretendemos que este congresso sirva de
bússola, uma ferramenta de orientação para
as vidas de muitos jovens. Teremos
mensagens bíblicas, louvor, noite musical com
participações especiais, etc. Um congresso do
melhor do Norte para o Norte!
Datas: 3, 4 e 5 de Março (das 20h00 de dia 3
até ás 15h00 de dia 5)
Local: CBE (Centro Bíblico de Esmoriz)
Tema: Encontra o Norte!
Preço: 35Eur. (15 de sinal + 20 no Congresso)
Noite Musical com Participações de:

Memorial Gospel, NSR e PSF. Alojamento: Em camaratas, é necessário
saco de cama, toalhas e higiene pessoal.

Dando continuidade ao ministério da Livraria além de muito e variado
material que poderá encontrar em nosso espaço, em Março teremos o mês
da Biblia com descontos que irão de 20% a 30% em todas as Bíblias.
Não deixe de nos visitar na Rua Oliveira Jr. 711 - São João da Madeira
3ªa 6ª feira: 10-19h. e Sábado:10- 13h. Telefone . 256 287 242

Agora poderá acompanhar o ministério do Grupo Novo Caminhar através do
seu site em http://www.novocaminhar.pt.vu/.

ASSEMBLEIA GERAL DA CIIP

CIIP - DELEGAÇÃO NORTE

CIIP - DELEGAÇÃO SUL

CENTRO EVANGÉLICO DE RETIROS DO PALHAL

IGREJA EVANGÉLICA EM SILVALDE

I CONGRESSO DA JUVENTUDE EVANGÉLICA DO NORTEIV GRANDE ENCONTRO NACIONAL DE IRMÃOS

LIVRARIA NOVA CANÇÃO

NOVO CAMINHAR NA INTERNET

Uma oportunidade para conhecer o melhor da terra da Bíblia
Caravana Evangélica, em hotéis de 4 estrelas, com pensão completa,
voos directos e preço especial.
Contactos: Viagens Shalom, Apartado 4344, 4006 - 001 Porto
Telefone: 93 345 8310 E-mail: viagens.shalom@clix.pt
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Por José Luis Gomez (médico)

N
um fenómeno de
massas se tem
conver t ido os

v ideo jogos . A lguns
espertos afirmam que se
trata de mais um meio de
entretenimento, como,
por exemplo, a Tv, o
cinema, a Internet, ou os
livros. Para outros os
videojogos são pouco menos que diabólicos.
Deveríamos preocupar- nos? Analisemos as
virtudes e os perigos deste fenómeno, no qual
estão imersos nossos filhos e netos e tiremos
conclusões equilibradas á luz da Bíblia, nossa
norma de fé e conduta.

Os videojogos comercializam-se numa grande
variedade de formatos: máquinas de salões
recreativos, jogos de ordenador, Internet, vídeo
interactivo (DVD, etc), videoconsolas
(PlayStation, Xbox...), e jogos para o
Telemóvel. Esta ampla gama de suportes, para
todos os gostos e bolsas, têm contribuído para
uma tremenda difusão dos mesmos.
Segundo dados da Associação Espanhola de
Distribuidores e Editores de Software de
Entretenimento, 20% da população espanhola
joga com videojogos (8,5 milhões) Os 80% dos
jogadores têm entre 7 a 34 anos.Amaioria joga
sozinha, em casa. Os jogos preferidos são os
de acção e aventuras, seguidos dos de
carreiras e outros desportos.

Em palavras de Felix Etxeberria, autor do livro
“Videojogos e Educação”: “...o videojogo faz
uma demonstração de como se joga,
apresenta claramente as regras do jogo,
permite jogar ao nível adequado para as
nossas possibilidades, facilita o progresso
contínuo, convida a manejar instrumentos e
resolver problemas, diz imediatamente o nível
que temos conseguido, dá recompensas se
cumprirmos determinados requisitos, diz
quando temos alcançado o recorde, aplaude,
anima.., em suma, dá a oportunidade de nos
sentirmos heróis”.

Para alguns os videojogos favorecem o
desenvolvimento de certas habilidades
(resolução de problemas, estratégias de

conhecimento, psicomotricidade, criatividade,
atenção, reflexos, memória, orientação
espacial, lógica, coordenação locomotora) e
aporta os mesmos benefícios que outros jogos
tradicionais (diversão, afã de superação
pessoal ou interiorização de normas e pautas
de conduta sociais). Sem dúvida, nem tudo o
que reluz é ouro. Existem videojogos que
podem ser educativos, mas, infelizmente, são
os menos desejados. Consideremos alguns
dos riscos, sobretudo para os mais jovens:

O poder de atracção que têm pode levar os
jogadores a dedicar- lhes um tempo
desproporcionado, abandonando outros
afazeres (horas de estudo, refeições, horas de
sono, de culto bíblico, de tempo devocional,
etc. Os videojogos favorecem aprendizagens
simples, por ensaio e erro, porém não
estimulam o desenvolvimento de processos
mentais mais complexos. Provocam uma
excessiva estimulação da concentração que
poderia traduzir-se numa falta de atenção na
classe e noutras actividades. Podem diminuir a
capacidade de motivar-se em coisas que
requerem um esforço distinto.

A acção dos videojogos pode produzir
alterações da pressão sanguínea e do ritmo
cardíaco, nervosismo e ansiedade. A
exposição durante muito tempo seguido
produz uma sobreestimulação neurológica na
criança e uma hiperactividade motora. O
contínuo intercâmbio audiovisual a uma
velocidade trepidante exige uma resposta
motora rápida e repetitiva na criança. Esta
excessiva excitação pode alterar os hábitos de
sono. O uso excessivo também pode originar
tensão ocular, fadiga visual e dores de cabeça.
Por tudo isto se recomenda não Jogar mais de
uma hora diária, descansando 10 minutos na
meia hora.

T o d o s o s j o g o s
contribuem a desenvolver
a t i t udes , va lo res e
comportamentos. No
c a s o d e m u i t o s
videojogos estes valores
coincidem com os que
i m p e r a m n a n o s s a

sociedade e se afastam muitas vezes dos
valores que imanam da Palavra de Deus.
Segundo um estudo do CIDE (Centro de
Investigação e Documentação Educativa), nos
250 videojogos mais vendidos, as acções que
predominam são: competir 93%: matar, lutar e
agredir 73%. Os valores que se exaltam são a
competitividade 72%, vale o que ganha 98%,
vingança acima da justiça 30%, a violência
como estratégia para conseguir os objectivos
84% e os outros são meus inimigos 83%.

Os jogos que exigem cooperação são
praticamente inexistentes. A competitividade e
o triunfo são os critérios que definem as acções
nos videojogos.

O mundo dos videojogos pode supor para
muitos a iniciação em atitudes e condutas
consumistas, como, compra de aparatos,
acessórios, jogos, revistas especializadas, etc.

Os inimigos, nos videojogos, criam-se em
função de certos interesses socioculturais
(árabes, sul-americanos, etc.) Por exemplo, no
videojogo Kaboom há que cumprir uma missão
suicida contra o povo de Israel, fazendo-se
explodir entre a multidão (quanto mais gente
mais pontos). As minorias (ciganos,
emigrantes...) nunca são os protagonistas e só
aparecem como “carne de canhão nas lutas.

Um negócio florescente

Porque têm tanto êxito?

São perigosos os videojogos?

Riscos psicológicos

Riscos físicos

R i s c o s m o r a i s e
espirituais

Competitividade.

Consumismo.

Racismo.

(Reprodução parcial da revista Edificacion Cristiana, n°221)

OS VIDEOJOGOS


