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"Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são

como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que são

vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã".
Isaías 1:18
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A
vida humana inicia-

se no ventre de uma
m ã e , t o d o s

sabemos.
Esta vida que principia no
momento da concepção tem
um progresso que termina
com a morte, normalmente
depois de passar por vários estágios: De
criança, adolescente, jovem e adulto.
Tudo isto acontece naturalmente.
Só não é natural se porventura houver uma
ruptura provocada por alguém.
Uma ser humano é a partir do útero da mãe
um filho de 2 pessoas que em determinado
momento utilizaram uma faculdade dada por
Deus: o sexo, para procriarem. Este ser tem
características intrínsecas, que só serão
conhecidas muito mais tarde após o seu
nascimento.
Após o nascimento o novo ser pode ser um
extraordinário sábio, um cientista de renome,
u m h á b i l p o l í t i c o , u m c o m p e t e n t e
economista, etc. Mas também pode ser mais
um humano trivial.
Pode ser… Mas não será se alguém por
vontade alheia lhe retirarem a vida!
A ideia de destruir um filho no ventre da mãe
é execrável.
Aqueles que aceitam o aborto tem um poder
ditatorial e inquisitório perante o ser que se
está a formar.
Poder que ninguém lhes outorgou.
Poder que certamente não querem que seja
usado contra si próprio.
È completamente errado e injusto justiçar á
aniquilação alguém que não se conhece, que
nada fez para ser condenado e pior que isto
que não tem uma única e simples
oportunidade de defesa.

Aqueles que aceitam o aborto
duma indesejável criatura
merecem ser condenados por
crime contra os direitos de
quem tem o direito de viver.
Mais: Tal barbaridade sem
duvida um terrível pecado - é
impensável de quem se diz

cristão.
Imagine-se José, noivo de Maria, vivendo nos
nossos dias…
Perante a situação de Maria grávida um
aborto vinha a calhar!
Assim o rebento de Maria Jesus, não
nasceria, logo a missão que trazia ao mundo
jamais se podia realizar. Todos estávamos
condenados!

Como pode alguém viver com uma
consciência tranquila e pacífica ao despejar
para o caixote do lixo os detritos de um ser
humano?
Nunca esqueça: O Senhor dá a vida e só Ele
tem poder para tornar a tomá-la. I Samuel
2.6. Aquele que toma o lugar de Deus
indevidamente será por Ele julgado e
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Vivo.
Heb. 10.30-31.
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Por Samuel Pereira
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FICHA TÉCNICA

Por Samuel Pereira

IMPOSSÍVEL EXISTIR COM ABORTO

natal
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"

" (Mt 2:2)

SE ADOPTARMOS AS LIÇÕES DOS

MAGOS, A COMEMORAÇÃO DO NATAL

TERÁ SENTIDO E GLORIFICARÁ A DEUS

Vimos a sua estrela no Oriente

e viemos adorá-Lo

D
ezembro rapidamente chega,
envolvendo-nos com as múltiplas
manifestações ruidosas e festivas

da época chamada natalina.
Decorações luzidias e coloridas por toda
parte, intensa publicidade comercial em
todos os meios de comunicação, festas,
programações de viagens, comidas
especiais, muita bebida, e é assim que se
comemora o Natal. O que motiva tudo isso
no contexto humano?
Um facto ocorrido há dois milênios, que
ultrapassou em importância todos os
acontecimentos da história!
O nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Foi o momento glorioso do cumprimento
das inúmeras profecias a respeito do
projeto eterno de Deus para a restauração
espiritual do homem.
Que momento auspicioso esse!
O Verbo, que era Deus, se faz carne para
habitar entre nós e vivenciar todos os lances
benéficos da manifestação da Graça de
Deus, através da sua vida, ministério, morte
e ressurreição!

P e n a q u e t o d o o t u r b i l h ã o d a s
comemorações do evento passe tão longe
do seu verdadeiro e correto sentido! O
mundo celebra um Natal sem Cristo!
O texto bíblico consigna alguns detalhes
diferenciados, sublimes e invulgares,
pertinentes ao nascimento do Senhor
Jesus, que nos conduzem a apreciação de
lições preciosas sobre como nos devemos
portar perante o facto.

São as lições da humildade da manjedoura;
das plagas de Belém onde os pastores, à

vista da comunicação angelical e o cenário
indescritível de glória que emoldurou o
firmamento, com a participação do coro
angelical a glorificar a Deus, foram vê-Lo
para adorá-Lo.
Mas temos, também, as lições dos magos
(sábios) do Oriente conforme o relato em
Mt 2:1-12.
Provavelmente astrólogos, talvez da Pérsia
ou do sul da Arábia. A atitude dos magos
e s t á r e g i s t a d a c o m d e t a l h e s
impressionantes que se traduzem em
preciosas lições para nós.Vejamos:

Ninguém vê estrela se não olhar para o céu.
O que os magos mais faziam era olhar para
os céus.
Muitos olham para o céu, mas não vêem
nada.
Os magos puderam dist inguir , na
verificação celestial, a "estrela do Senhor"
("a sua estrela"). Que sensibilidade
espiritual!
Foi isso que os comoveu e os moveu à longa
e difícil peregrinação para encontrarem o
Senhor. Tiveram a convicção de que era um
recado de Deus. Isso os levou a buscar o
Senhor, certos de que O Messias chegara.

Discute-se muito sobre as características
que a estrela especial teria. Isso não
importa. Importa que eles perceberam que
o Senhor colocou no firmamento uma
estrela especial que lhes falava de algo
transcendental e de grande valor espiritual.
Aquela estrela era uma alusão a Nm 24:17:
" ", que alguns
textos judaicos antigos interpretavam
como símbolo do Messias.
Como estudiosos teriam conhecimento de
tais textos e, por isso, logo tiveram a
sensibilidade do maravilhoso recado do
Senhor. A sua sensibilidade espiritual se
demonstra, de forma clara, na convicção
manifesta quando falam ao rei Herodes:
" ".
Que extraordinária convicção da revelação
divina!
Faltam-nos muito essa sensibilidade
espiritual e a convicção das verdades por
Deus reveladas.
Temos que olhar mais para o alto!

Há estrelas que o Senhor quer nos exibir
com mensagens extraordinárias! Talvez
olhamos, mas não vemos nada!
A convicção das verdades preciosas, que
traz bençãos indizíveis, depende de um
bom conhecimento da Palavra de Deus!

Os magos nos dão uma das mais lindas
lições que a Bíblia nos fornece sobre o maior
privilégio do ser humano, que é a sua
p r ó p r i a v o c a ç ã o c e l e s t i a l : a d o r a r
correctamente o Senhor.
O Senhor deixou claro que o Pai deseja
adoradores que O adorem em Espírito e em
verdade (Jo 4:23). Para isso fomos criados.
Se o pecado anulou em nós o usufruto desse
privilégio, em Cristo ele nos é restaurado.
Infelizmente perdemos a visão dessa
sublime vocação celestial e exercitamos um
cristianismo às avessas, longo das delicias
espirituais que a adoração autêntica nos
reserva, limitando-nos à vã religiosidade
que passa longe da espiritualidade.

É impressionante constatar que os magos
vieram supridos, na sua longa viagem, com
ofertas valiosas para oferecerem ao Senhor!
Abriram os seus tesouros e ofereceram o
melhor. Isso nos lembra outra sublime e
idêntica lição deixada por Maria, ao ungir os
pés de Jesus (Jo 12:3).
Honraram o Senhor, não só através da
a d o r a ç ã o , m a s , t a m b é m , n a
disponibilidade de valores excepcionais,
como demonstração da total consagração
do que possuíam de mais valioso!
O ouro simbolizava a "realeza", o incenso a
"divindade" e a mirra o "sacrifício".
Manifestaram os magos sua completa
consagração ao Rei dos Reis, Deus e
Redentor!
Bom seria que manifestássemos assim a
nossa consagração total.

uma estrela procederá de Jacó

onde está o recém-nascido rei dos Judeus

1. A lição da sensibilidade e da convicção

espirituais - "vimos a sua estrela no

Oriente" (v.2a)

2. A lição de adoração devida ao Senhor -

"viemos adora-lo" (v.2b) - "prostrando-se,

o odoraram" (v. 11a)

3. A lição da consagração total ao Senhor -

"abrindo os seus tesouros, entregaram-

lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra"

(v.11b)

As lições dos

MAGOS DO ORIENTE
Por Jayro Gonçalves



Estudo Bíblico

Tomé foi a personagem principal de
um episódio ocorrido após a
ressurreição de Jesus, quando Ele

lhe teve de dizer: “
” João 20.27.

A cena passou-se oito dias depois de Jesus
Cristo ter voltado ao mundo dos vivos,
saindo da sepultura, agora vazia. Na
verdade Tomé não teve o privilégio de ver
o seu Mestre no domingo da ressurreição,
quando Jesus se apresentou aos seus
discípulos e companheiros dele (numa
sala onde se tinham reunido com medo
dos judeus), proporcionando-lhes a
alegria de sentirem a sua presença de
novo, de verem com seus próprios olhos
as mãos e o lado ferido de Jesus, de
ouvirem duas vezes a saudação divina
“Paz seja convosco” e de serem
abençoados com uma bênção muito
especial e característica quando Jesus
assoprou sobre eles e disse: Recebei o
Espírito”.
Tomé foi devidamente informado do
conteúdo da reunião, mas duvidou da
palavra dos seus companheiros.

Didimo, também assim conhecido como
sobrenome, durante mais de 3 anos
convivera com aqueles dez discípulos mas
agora tinha uma diferente concepção da
honorabilidade destes, ao ponto de exigir
que seus olhos e mãos comprovassem o
que lhe diziam. A duvida dele em relação
ás palavras “Vimos o Senhor” soavam
como fosse mentira!
Mais tarde, isto é, oito dias depois,
quando deu conta do seu erro e da sua
incredulidade, ao contemplar Jesus Vivo e
Perfeito, Tomé temeu e confessou a sua
natureza céptica. “Senhor meu e Deus
meu”

A figura e o mau exemplo do “crente”
Tomé que viveu há cerca de 2000 anos
atrás não é muito diferente do que se
passa nos nossos dias!

Muitos que
povoam as “igrejas” acreditam em Deus,

mas não acreditam no seu Poder, nem no
Poder da sua Palavra!
Muitos que frequentam assiduamente
cultos evangélicos acreditam em Deus,
crêem na salvação eterna, mas duvidam
das suas promessas, em especial no que
concerne á iminente vinda de Cristo para
arrebatar a sua Igreja (I Tess.413-17)
Basta olhar para as preferências nas suas
vidas e no tempo que dedicam ao Senhor.
Muitos acreditam que Deus existe mas
não crêem em Jesus como Salvador e
Senhor, mesmo quando é o próprio Deus
que revela ser o seu Filho, o Salvador do
mundo “

Muitos são crentes em ídolos. (Para um
grande numero de pessoas, Maria mãe de
Jesus, é mais importante que Aquele que
deu Sua vida e verteu seu precioso sangue
para salvar os homens da condenação
eterna e perdoar os pecados de todos os
que reconhecem a Sua valorosa Obra
sacrificial e gratuita). Este tipo de crentes
não tem lugar junto ao Trono de Deus.
Outros crentes tem valores mais
referenciáveis na sua vida do que o nome
de Jesus. O materialismo tem-se
apoderado das suas mentes por isso dão

mais importância ao que é temporal e
presente, relegando como secundário o
que é espiritual em especial a mensagem
do Amor de Jesus Cristo. Não o recebem
como Senhor e Salvador, não encontram
n'Ele a virtude do Amor e Graça e esperam
que as suas obras de bem os livre de um
futuro incerto.

A Bíblia, manual da sabedoria de Deus
para os homens, recorda que os demónios
não são ateus ou incrédulos em relação ás
coisas de Deus. Eles sabem muito bem
que Deus existe. Sabem que Jesus é o
Salvador dos homens. E eles estremecem
perante tais afirmações. Tiago 2.19.

No entanto existem outros que são
mesmo “crentes”. Crentes - como as
esposas dos apóstolos (1Cor. 9.5) ou como
a mãe de Timóteo (Actos 16.1). Não
sabemos que tipo de crentes eram estas
mulheres, mas eram crentes segundo o
entendimento bíblico porque assim são
referidas na Palavra de Deus e o Espírito
do Senhor o confirmou.

Mas, o desejo de Deus é que todos os que
são seus Filhos sejam crentes como o
crente Abraão.

Este sim era um verdadeiro crente,
porque nele havia a primeira condição
para ser um bendito de Deus. Ele tinha e
vivia com fé em Deus. Gálatas 3.9 garante
“

”. Deus tem prazer
naquele que tem fé n'Ele.

Não sejas incrédulo,

mas crente

a Ele

ouvi

Vivemos, hoje, numa época onde

muitos ditos “crentes” são fanáticos

discípulos deste Tomé.

O conceito da palavra “crente” tem-se

banalizado.

São “crentes” com fé como os de Baal.

E s t e s t a m b é m n ã o t e r ã o a

oportunidade de caminhar em ruas de

ouro e ser reis e sacerdotes.

O Homem da nossa sociedade, não

treme e não sente temor… muitas vezes

brinca e blasfema destas verdades.

Este é o Meu Filho Amado,

” Lucas 9.35.

De sorte que os que são da fé são benditos

com o crente Abraão
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CRENTES INCRÉDULOS ? [«cont.]

Vejamos as características da fé de Abraão:
Era uma fé convicta de que Deus era Todo

Poderoso para realizar, a seu tempo, o
cumprimento de todas as suas promessas.
Abraão não tinha dúvidas quanto ao valor e
poder da Palavras de Deus.

Era uma fé que o comprometia perante o
Criador desejando ser-Lhe obediente e
esperar.

Era uma fé que o responsabilizava para um
viver de reverência e temor a Deus.

Era uma fé que declarava a confiança e
esperança em Deus.
É este tipo de crente que é desejado pelo
Nosso Senhor Jesus Cristo e por Seu Pai.

A
Bíblia não é um mero livro de histórias. É um
livro que expressa a vontade e o
pensamento de Deus para a vida do homem.
É um livro que revela a verdade no presente
e do futuro. É através da Bíblia e com a ajuda
do Espírito Santo que o crente de Jesus
conhece as profundezas das virtudes, das
riquezas e da Gloria de Deus e a sua
santidade, assim como a incomensurável
magnificência do Senhor da Vida e o Poder
da sua Palavra.
Deus quer que o crente ande em sua
presença e seja perfeito. Gen. 17.1. Para isso
suceder necessita de crer, ter fé, no que
concerne ás palavras de Jesus e á Palavra de
Deus. A Bíblia diz em

-
Como não há duvida quanto á veracidade da
inspiração da Escritura, o crente precisa de
ouvir a Palavra para crescer na fé e agradar a
Deus.
Jesus disse um dia

”
Mat. 28.20. Se Ele o diz, cumpre. E o crente
tem necessidade de essa presença.
Se assim o fizer, a sua vida é uma vida de fé,

obediência e prazer espiritual.
Jesus também disse “

” Mat. 28.19-20. Isto
implica obediência e só um crente como
Abraão o sabe fazer.

Deus quer que o crente reconheça na oração
(feita com entendimento) um verdadeiro
tempo de partilha com o seu Pai. Deus tem
prazer que o crente fale com Ele e o crente
deleita-se em conversar com Deus quando
reconhece o seu Poder e a sua provisão para
todas as petições.
È I m p o r t a n t e n o s n o s s o s d i a s a
manifestação do Poder de Deus através das
orações dos crentes. O problema coloca-se
quando os crentes são incrédulos nas suas
orações, ao pedirem “se Tu podes”…”se Tu
queres” …
Não se pode esquecer que o seu poder é
ilimitado! O seu querer é santo! Muitas
orações não têm respostas porque o orador
não exerce a fé no Poder e na Vontade de
Deus.
Vivendo os últimos dias da dispensação da
Graça de Deus temos necessidade de
crentes na verdadeira acepção da palavra,
exercitando a sua fé com sabedoria na
certeza que Deus, segundo a Sua vontade,
com seu poder e a seu tempo, cumpre em
nós todo o bem para glorificação do seu
Nome na terra. Notemos que Deus não tem
prazer naquele que dizendo-se ser parte
integrante do seu Reino e da sua família
duvida do Poder do Pai. “

1

2

3

4

Deus quer que o crente acredite na Palavra

e não seja incrédulo em relação a ela.

sentir

Rom.10.17 “A fé vem

pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus”

“Eis que estarei convosco,

todos os dias, até á consumação dos séculos

Fazei discípulos…

ensinando-os o guardar todas as coisas que

vos tenho mandado

O justo viverá da

fé, mas se ele recuar a minha alma não tem

prazer nele” Heb 10.38.

LIVRARIA NOVA CANÇÃO

Neste final de Ano ofereça um presente de valor Espiritual.

Visite-nos em São João da Madeira todos os dias das 10:00 ás 19:00 e
sábados das 10:00 ás 13:00. Em Dezembro estaremos abertos sábado das
10:00 ás 19:00 na R. Oliveira Jr. 711 Telef. 256 287 242 ou visite-nos no
nosso site www.novacancao.com

Informamos ainda os amados irmãos que estaremos presentes no
Congresso de Jovens da CIIP a realizar em Mira. Desejamos a todos os
amados irmãos um Feliz Natal e um ano de 2007 repleto das mais ricas
bênçãos do nosso Deus do nosso Deus.

Descontos especiais até 50%.

JESUS
É PODER

A pedra é forte, mas o ferro é mais forte que a
pedra, que se torna pó.

O ferro é forte, mas o fogo é mais forte que o
ferro, que se derrete.

O fogo é forte mas a água é mais forte que o
fogo que se apaga.

A água é forte, mas a nuvem é mais forte que a
água, que evapora.

A nuvem é forte, mas o vento é mais forte que a
nuvem, que se desfaz.

O vento é forte, mas os montes são mais fortes
que o vento, que fica preso entre os montes.

Os montes são fortes, mas o homem é mais
forte que os montes e com a sua inteligência os
perfura.

Acabando com o poder dos montes, o homem
diz : "Eu sou a criatura mais forte que existe ! "
Ate que veio a morte, e o homem, que achava
ser inteligente e forte suficiente, morre.

A morte é forte, mas um Homem chamado
"JESUS" vem, e vence a morte. Como se não
bastasse, ele ainda garante "vida eterna",
através do seu sangue.

Jamais haverá alguém mais poderoso que
Jesus.

CLÍNICA DA ALMA

Médico

Grau

Médico

Campo

Experiência

Atendimento

Capacidade

specialidade:

Instrumentos:

Livro

Preço

Garantia

Recepção

Sala

Dieta

Horário de consulta

cirurgião: Jesus Cristo
honorário: Filho de Deus

auxiliar: O Espírito Santo
de Estudo: O coração

: Infalível e eterna
: Em qualquer lugar

: Ilimitada
E O Impossível

O seu poder
de receitas: A Bíblia
do tratamento: A fé

: Absoluta
: A Igreja local

de operações: A tua mente
: Oração

: 24 horas/dia
Venha hoje mesmo!

http://www.ouvir.pop.com.br



Actualidade

Pessoas mal informadas, onde se
i n c l u e m a l g u n s j o r n a l i s t a s ,
comentadores e até algumas

pessoas que se dizem cristãs, dividem os
m u ç u l m a n o s e m d u a s p a r t e s : o s
extremistas que espalham o terror no
mundo e os moderados que procuram
seguir Deus, como fazem os judeus e os
cristãos.

Habitualmente o que é dito é que os
muçulmanos, como os judeus e os cristãos,
são monoteístas e, à sua maneira, procuram
adorar o Deus criador, apesar de lhe
conferirem um nome diferente, Alá.

Convém não esquecer que Alá, o deus
adorado pelos muçulmanos, era na
realidade o deus principal da Caaba, o
templo pagão que Maomé terá “purificado”
ao destruir os mais de 300 ídolos que aquele
espaço continha.

Maomé terá mantido o nome desse
antigo deus pagão da lua e o símbolo da lua
crescente porque, desta forma, seria mais
fácil atrair os adeptos para a nova religião.
Os muçulmanos mantêm como objecto de
adoração a pedra negra, que beijam
reverentemente e que já era alvo de
adoração no tempo da idolatria que Maomé
combateu. Os muçulmanos acreditam, de
resto, que ao rodearem a pedra negra, sete
vezes, são libertados dos seus pecados.

Além disso os muçulmanos fazem as suas
peregrinações e nelas não dirigem preces
apenas a Alá, fazem-no também, por
exemplo, em relação a Ali.

Ali era primo e genro do profeta Maomé e
é ele que divide os muçulmanos em xiitas e
sunitas. Para os xiitas Ali é o segundo, em
linha de sucessão, a seguir a Maomé; para os
sunitas é o quarto. Seja como for, Ali, é
considerado, quer por uns, quer por outros,
um herói.

Todos os anos, por altura do Ano Novo
afegão, milhares de muçulmanos dirigem-
se a Mazar-i-sharif, no Afeganistão, onde
muitos acham que repousam os restos
mortais do primo e genro de Maomé, apesar
de muitos historiadores garantirem que eles
estão em Najaf, no Iraque, sepultura que
também atrai milhares de fiéis.

Junto aos dois túmulos, os seguidores de
Ali dirigem-lhe preces, pedindo de tudo um
p o u c o : s a ú d e , b e n s m a t e r i a i s ,
concretização de vários desejos, etc.

Se isto não é idolatria, o que é?

É comum ouvir-se dizer que o deus dos
muçulmanos é o mesmo dos cristãos.
Convém que se diga que esta ideia parte
muito mais da chamada cristandade do que
do lado oposto. Aqueles que querem
instituir, a todo o custo, o ecumenismo são
os mais devotos promotores da ideia.
Contudo, basta um olhar de relance ao
Alcorão para se concluir que o deus lá
revelado nada tem a haver com o Deus
revelado pela Bíblia.

Apesar do Deus da Bíblia ser revelado
como justo, exigente, e que não pode
contemplar o mal, Ele é mais conhecido por
ser misericordioso, compassivo, perdoador,
paciente.

Quando Jesus aparece dizendo: “Quem
me vê a mim, vê o Pai”, mostrando-se como
a maior e melhor revelação de Deus, isso é
feito para que saibamos que Deus é como
Jesus: está perto, sabe o que sofremos, é
Emanuel (Deus connosco), não é um Deus
distante.

Quão diferente é o deus revelado pelo
Corão!

Não é, pois, de estranhar a forma,
geralmente cruel, como os muçulmanos se
comportam, em seus países, entre si e com
aqueles que não partilham das suas ideias.
Não respeitam os direitos humanos (veja-se
como tratam as mulheres), as ideias dos
outros e a liberdade de expressão.

E esta realidade não se explica, apenas,
com a questão cultural. Essa resolve-se com
a evolução das sociedades. O problema é
que, em repúblicas islâmicas, lá estão os
líderes religiosos que não permitem essa
evolução. Como resultado vemos países
como o Irão, grande produtor de petróleo,
ter populações que vivem miseravelmente.
Regra geral essa miséria só é revelada
quando alguma catástrofe natural (como

terramotos) acontece. De resto, lá estão os
l í d e r e s r e l i g i o s o s , o m n i p r e s e n t e s ,
certificando-se de que o povo continua
submisso. Tudo isto com a cobertura da
r e l i g i ã o i s l â m i c a , b a s e a d a n a s
interpretações, particulares, do Corão.

Infelizmente a cristandade já foi assim, no
passado, mas houve evolução. É o que se
espera agora por parte desses países,
rendidos às repúblicas islâmicas, e o
Ocidente fará bem em contribuir para que
essa evolução aconteça. Seguramente não
o fará colocando-se, sempre, de cócoras
perante o “ruído” feito por alguns
seguidores do Islão, sempre que exercemos
o nosso direito, por exemplo, à liberdade de
expressão.

Por que é que, pergunto eu, os
muçulmanos exigem que, em seus países, as
mulheres ocidentais cubram a cabeça,
impondo ao mesmo tempo que, no
ocidente, as mulheres muçulmanas
desrespeitem o hábito geral, mantendo as
cabeças cobertas, mesmo quando estão na
rua, na escola, etc.?

Os líderes ocidentais (incluindo o chefe do
Vaticano) não podem, a coberto da
necessidade de paz com todos os povos,
hipotecar os valores que conquistámos. A
liberdade de opinião e expressão, o respeito
pelos direitos humanos, a solidariedade,
etc..

Aqueles que se dizem cristãos não podem,
a coberto de um inútil desejo ecuménico,
hipotecar o claro ensino da Bíblia:

;(1)

(2)
(3)

(4)

(5) e que o lugar de adoração é
em todo o lado já que

.(6)

Deus não

dá a sua glória a outrem há um só Deus e

um só mediador entre Deus e os homens,

Jesus Cristo; há um só Deus e Pai e um só

Senhor Jesus Cristo; a salvação é apenas

pela Graça mediante a fé, sem as obras;

em nenhum outro há salvação a não ser no

nome de Jesus

Deus é espírito e

importa que o seus adoradores o adorem em

espírito e em verdade

José Carlos Oliveira
(j.carlos.o@netcabo.pt)

________________
1- Isaías,48:11; 2- I Timóteo,2:5; 3- I Coríntios,8:6; 4-
Efésios,2:8,9; 5-Actos,4:12; 6- João,4:24
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Foi com grande alegria e expectativa que
iniciamos em 1 Setembro 2006 uma digressão
aos EUA, onde passamos pelas Assembleias dos
Irmãos em várias cidades e num Congresso que
se realiza todos os anos.
Nossa primeira participação foi no Congresso
anual no Sandwich Hollows Golf Club, tivemos a
oportunidade de passar todo o dia com irmãos
de várias congregações participando com várias
musicas de Louvor ao Senhor tendo ainda
escutado mensagens muito desafiadoras por
parte dos irmãos, Jayro Gonçalves, Joaquim
Duarte, Wendel Moreira e Carlos Cerqueira.
Após esse dia seguimos para a Igreja Cap Code
onde Deus nos deu a oportunidade de ministrar
a Palavra através do cântico e da exposição da
mesma, de lá seguimos para Rhode Island
trabalho da responsabilidade do irmão Carlos
Cerqueira, depois seguimos para Pawtucket
onde visitamos um trabalho novo iniciado pelos
nossos irmãos Brasileiros oriundos das
Assembleias do Brasil.
Sempre em movimento visitamos por dois dias
outra Assembleia em Framingham, dirigida
também por irmãos Brasileiros, de lá fomos para
Nova York onde realizamos trabalhos em
Harrison e Long Island duas Congregações da
responsabilidade do irmão Joaquim Santiago.
Foram dias de muitos Quilómetros andados e de
muitos desafios em ver como o Senhor está
trabalhando na vida dos amados irmãos e do
muito que ainda pode ser feito em prol da Igreja
do Senhor e das almas perdidas.
Queremos expressar nossa profunda gratidão a
todos os irmãos que tão carinhosamento nos
receberam e hospedaram pelo amor pelo apoio
e esforço. Tudo foi muito além de nossas

expectativas e voltamos gratos ao Senhor pelo
privilégio de O termos servido junto desses
amados irmãos. Ao irmão Joaquim Santiago
incansável em nos apoiar com transporte e
sempre demonstrando estar cuidado de que
tudo estivesse bem connosco. O irmão Carlos
Cerqueira pelo seu carinho e paciência em nos
levar a conhecer um pouco mais desse belo país.
Aos nossos amados irmãos João e Ivone, Wendel
Moreira, e outros que dedicaram do seu tempo e
recursos apoiando este projecto. A todos vós
nosso muito obrigado esperamos voltar logo
querendo o Senhor.

Para toda a liderança da Comissão Missionária
um muito obrigada (de todo o coração) por me
proporcionar a mim e há minha família este
retiro espiritual. Só no céu é que compreenderão
o quanto tem sido importante para as nossas
vidas estes cinco dias anuais. Na passagem de
Lucas 10:38-42 revejo-me durante todo o ano
com a Marta, tão ocupada com os afazeres: casa,
filhos actualmente 4, dois biológicos Sami (15
anos) e Ana Isabel (13 anos), e dois de
acolhimento Naír Alexandra (3 anos) e Ruben
Filipe(5 anos). Igreja, pois também dou
assistência em várias áreas, E.D. visitação,
aconselhamento, hospitalidade etc....
Nestes cinco dias anuais de retiro eu revejo-me
em Maria, assentada aos pés de Jesus para
absorver tudo o que o Mestre tinha para ensinar.
Não me preocupo com nada que é comum,
apenas em aprender do orador e partilhar das
Bênçãos e das petições dos meus irmãos na fé
que estão comigo. Em Cristo Jesus Nosso
Senhor:

«Ao recordarmos que
a p ó s c a d a n o v o
“retiro de obreiros”,
tem-se passado mais
um ano… queremos
aproveitar para vos
dizer que, este retiro
de obreiros também
foi importante para
nós. Ficamos gratos a
Deus pelos estudos
que ali nos foram
ministrados, pelo convívio salutar com os
demais irmãos e famílias que ali puderam estar...
Realizaram-se mais um ano os acampamentos
bíblicos na Póvoa de Atalaia, Tendo havido uma
semana de jovens. A qual foi proveitosa, no
aprofundamento do conhecimento bíblico, de
relacionamentos, o que foi um bálsamo para
todos… Havendo de seguida uma semana de
crianças. Semana que foi um desafio, em que o
campista mais novo (sem contar com a nossa
Loíde de dois anos), tinha quatro anos. Mas a
equipa saiu dali animada, pelo potencial que se
descobriu naquelas crianças, as quais estão a ser
integradas mais eficazmente na igreja.
Rogamos as vossas orações pela igreja das
Olarias, igreja, a que sempre está a chegar mais
alguém, mas que por vezes sente a falta de
alguns que se deslocam para outros sítios, a
exemplo da família Teixeira que se está a radicar
em Espanha, por motivos dos estudos do Ruben.
Orem por estes queridos irmãos.
Também agradecemos as vossas orações pela
igreja de Santa Catarina, pela visão e mover do
Espírito do Senhor na igreja,

.
Aproveitamos também para compartilhar que,
tem decorrido em nossa casa ás sextas-feiras
pelas 21 horas, reuniões de estudo bíblico com
os irmãos disponíveis. O que se espera
brevemente realizar-se, nalguma casa ou sitio
na zona da Amadora. Esperamos no Senhor que
este esforço contribua para a expansão do Seu
reino.
Certos de que os irmãos estão connosco em
oração, despedimo-nos gratos pelo vosso amor
e comunhão em Cristo Nosso Senhor!

Grupo Novo Caminhar

Irene Ferreira

Jorge Adrião»

na qual esperamos

ver um avivamento

Por Frank SmithPor Frank Smith

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

Secretário Executivo: Secretários Adjuntos Tesoureiro:

Comissão Norte

Comissão Centro:

Comissão Sul:

António Calaim; : Silvério Almeida e Daniel Carvalho; José Água
:Silvério Almeida, Joaquim Alves e Daniel Oliveira

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

NOVO CAMINHAR

Nos Estados Unidos da América

ECOS DO RETIRO DE OBREIROS

CBE, Setembro de 2006
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Queridos irmãos,
Vimos por este meio comunicar a partida para
a glória do nosso querido irmão Alfredo
Poland, no dia 26 de Outubro de 2006, pelas 6
horas da manhã. Estando a dormir,
adormeceu (partiu) para o Senhor.
Todos que privamos como ele, sentimos a sua
partida, e, particularmente nós a igreja em
Santa Catarina - Lisboa, na qual o nosso irmão
gastou intensivamente os seus últimos anos.
O empenho, lutas, exemplo, amor, ensino e
tantos outros predicados do saudoso irmão
Alfredo Poland, jamais serão esquecidos pela
igreja que ele amou.
Sabemos que o nosso irmão Poland é:

Ap. 14:13
Pois, deixa após si toda uma dedicação a Deus,
que nos prende a atenção para o Senhor.
Ao sabermos da noticia do seu falecimento, os
nossos olhos marejaram em lágrimas, mas o
Senhor nos confortou pela certeza de salvação
que o nosso irmão possuía…
Recordamos que, o nosso irmão passou
cinquenta anos de ministério em Portugal.
Tendo-o Deus agraciado, com um casal de
filhos do primeiro casamento e com vários
netinhos. E, sabíamos o quanto lhe custava
recordar a perda da mãe dos seus filhos, pelo
que, podemos crer o quão doloroso não terá
sido a morte da segunda esposa (a tão querida
e saudosa irmã Clella), há bem pouco tempo
atrás.
O irmão Poland foi usado por Deus entre nós,
na abertura de igrejas, na proclamação do
evangelho (peculiarmente pelos programas
pioneiros de “Mensagens Bíblicas” na rádio, e
na Internet), no ensino em centros bíblicos, no
Instituto Bíblico Português, na visitação, no ser
hospitaleiro (especialmente para com os que
precisaram de aprender o português), no dar o
ombro amigo aos que dele necessitassem, isto
entre tantos outros ministérios feitos no
Senhor e para o Senhor!

«O irmão Poland, estando ligado ao trabalho
do Senhor no Norte de Portugal (grande
Porto), resolveu mudar-se para Lisboa, para
desenvolver o programa “Mensagens
Bíblicas”. Tendo sido apresentado à igreja de
Santa Catarina, como o seu futuro cooperador,
no dia 26 de Janeiro de 1967.

O irmão Pedro Moço, deixou-nos registado o
seguinte: “Todos os crentes ouvem o irmão
Thomas Alfred Poland e todos sabem que ele
t e m e x p l i c a d o a P a l a v r a d e D e u s …
conhecendo… o Senhor Poland, conhecemos
melhor e relativamente a vida que devemos
viver (acerca do Senhor Jesus) e pensar
também como morreremos.”
Só temos a acrescentar: “Preciosa à vista do
SENHOR a morte dos seus santos.” (Salmos
116:15 RC)
Deixamos assim, registada a saudade da
separação temporária face à eternidade, do
nosso querido irmão Thomas Alfredo Poland…

«Ao ter conhecimento da chamada para a
Glória do querido Irmão Poland não posso
deixar de expressar os meus votos das maiores
bençãos e consolaçãopara os seus filhos e
demais família.
Fomos bons amigos desde longa data.
Colaboramos com ele no ministério das
gravações das Mensagens Bíblicas há mais de
35 anos, quando estas eram gravadas na Foz
do Douro, em casa do saudos Irmão Derec
Câssells, e enviadaspara Tânger e Monte
Carlo. Convivi com D. Clella e sua colega
Marjorie, quando vieram do Canadâ viver para
Espinho, onde aprenderam a língua
portuguesa e seguiram como missionárias
para Angola. No nosso casamento em Ovar, no
dia 7 de Fevereiro de 1959, elas participaram e
até tiraram-nos uma foto que guardamos com
muito carinho.
Quando o Irmão Poland deixou Leça da
Palmeira e transitou para Lisboa, para
ajudar na Igreja da Travessa de Santa Catarina,
mais do que uma vez nos convidou para
reuniões especiais de uma semana,
hospedando-nos e tratando-nos como se
fôssemos seus próprios filhos. Por tudo isto e
muito mais queremos expressar o nosso
apreço pelo querido Irmão Poland e dar

graças a Deus por o ter feito descansar dos
seus trabalhos e o chamar para a Sua eterna
Glória.

«Poucas palavras para registar o nosso
profundo sentimento, sensibilizados que
estamos pelo passamento para a Glória do
nosso estimado irmão Poland.
Foi para nós um digno exemplo de servo fiel,
deixando marcas indeléveis de ampla
consagração, nas várias áreas em que, com
muita modéstia e humildade, mas com grande
e eficiente aplicação, se envolveu, honrando o
nosso Mestre e produzindo abundantes frutos
para o seu Reino.
Lembro-me das várias vezes em que nos
hospedou em sua casa, com muito amor e
desvelo, juntamente com a sua amada esposa
Da. Clelland, e das muitas e honrosas
oportunidades que o Senhor nos possibilitou
de estar ao seu lado em gloriosas jornadas de
trabalho na Seara do Mestre em Portugal,
inclusive quando ai residimos, formando no
grupo que se envolveu no projecto de ensino
da Palavra, através do CTB. Também lembro-
me, com saudades e emoção do seu carinho
paternal para com o nosso saudoso filho
Jayrinho, com quem gastou tempo gravando
muitas músicas em seu estudio precioso, para
serem usadas em muitos dos seus abençoados
programas radiofônicos. O seu estúdio de
gravação se constituiu, inquestionavelmente,
num dos mais eficientes instrumento usado
por Deus para a evangelização e a edificação
do povo de Deus em Portugal, por longos anos.
Terá sempre lugar de destaque na história do
evangelismo desse querido País .Nele laborou
intensa e incansavelmente para a expansão do
Evangelho através da mídia. Cambateu o bom
combate, acabou a carreira e guardou a fé.
Sem dúvida já goza do privilégio de estar no
regaço do Senhor, nos páramos da Glória,
fazendo jús às palavras do Senhor:"bem está
servo bom e fiel...". Deus foi e sempre haverá
de ser glorificado pela sua preciosa vida e
dedicado ministério. Manifestamos a nossa
solidariedade cristã e sentimentos profundos
aos seus amados, que se privam, agora, da sua
presença física. I Co 15:58.

“Bem-

aventurado tendo morrido no Senhor. Sim, diz o

Espírito, para que descansasse das suas fadigas,

pois as suas obras o acompanham.” .

é

.

Jorge Adrião »

Carlos Alves».

Jayro Gonçalves».

Pelo mencionado, e, pelo que fica por

registar (mas que Deus conhece), damos

graças ao Senhor pela vida, ministério,

exemplo, .e tomada para Si do irmão Poland

TESTEMUNHO DO IR. JORGE ADRIÃO

TESTEMUNHO DO IR. CARLOS ALVES

TESTEMUNHO DE IR. JAYRO GONÇALVES

[Foto: Uma das suas últimas pregações na Igreja em Santa
Catarina (Lisboa)
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ALFRED POLAND

na Glória

Em 31/5/1925 no 50º aniversário das Olarias, quando
ali servia como ancião
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Emilton Vilas Novas: A igreja onde o Ir.
Amilton estava actuando, ficou com uma
liderança reconhecida, mas a igreja da capital
não tem ainda uma liderança reconhecida.
O Irmão Heins Mulheim também esteve aqui
cooperando com alguns estudos sobre o
governo da igreja. A igreja na capital já tem
cerca de 200 convertidos. Durante uns dois
meses estive preparando um grupo de 26
irmãos para sairmos batendo de porta em
porta, e agora estamos saindo de porta em
porta, há três domingos e conseguimos 36
casas de descrentes parta fazer o curso "O
QUE A BIBLIA ENSINA".
O casal de missionário, João Batista e Lucileia
vem cooperar connosco em São Tomé, em
Janeiro 2007. Eles deverão passar um mês
aqui. A vinda do casal será muito útil à obra do
Senhor. Ele tem um grande potencial para o
ensino e o ministério desse irmão é
reconhecido em todo Brasil, ele é o editor da
revista “Amados”. Se aprouve utiliza-lo para o
ministério durante os dias em que passar em
Portugal, creio que ele aceitaria .

Esperamos estar em breve de
viagem para S. Tomé e Principe. Orem para
que eu possa fazer uma cirurgia do rim para
extracção de cálculo. Para que possamos
enviar nossa bagagem, via navio.
No amor de Cristo. Ivanor Rizzo.

Quero agradecer a cada um de vós por
fazerdes parte do meu ministério nas orações,
no cuidado, no carinho, no sustento e no amor
fraternal.
Em Outubro realizámos em três diferentes
igrejas um evento Evangelístico inaugurado
agora em Portugal chamado TORNADO. É
uma poderosa ferramenta para evangelização
de jovens que envolve os jovens Crentes da
Igreja trazendo os seus amigos e colegas para
ouvir o Evangelho que é o poder de Deus para
a salvação!
A época de Acampamentos, de cerca de mês e
meio, foi muito abençoada! Tivemos a
oportunidade de contactar com dezenas
(centenas) de crianças, adolescentes e jovens,

de ver as necessidades espirituais no meio de
toda a sua energia e rebeldia. Durante o
Acampamento o meu trabalho é na área de
Aconselhamento, dirigindo e supervisionando
o grupo de conselheiras e tendo à minha
responsabilidade todas as campistas meninas.
Dou graças a Deus pelas vidas entregues a Ele
para salvação e pelos Crentes que mostraram
o desejo de por a sua vida em ordem perante e
por amor ao seu Senhor!
É um grande privilégio ser filha de Deus e
poder trabalhar para Ele a tempo inteiro!!!

m ano e meio antes quando ouvi falar do
Shelter, durante a Missão na Alemanha,
pensei que seria interessante trabalhar como
voluntária numa pousada cristã. Agora,
sentada no avião a caminho de um lugar
desconhecido, estava à espera que o sonho se
dissolvesse com a voz da minha mãe a
chamar-me para tomar o pequeno almoço!
Nunca aconteceu...e 2 horas e meia mais tarde
aterrava na Holanda onde acabaria por ficar
14 meses!
Foi uma decisão que levou algum tempo ..
.como quase tudo na minha vida! Depois de
acabar o curso, no verão anterior, não
consegui arranjar emprego (história comum
para muitos de nós!) e fui passando o tempo a
fazer traduções para uma empresa. Mas a um
mês seguia-se outro e a minha vontade de
fazer algo com significado aumentou à
medida que me ia sentindo presa dentro das
quatro paredes do meu quarto e das
expectativas dos outros! Estava na hora de sair
e de me descobrir, descobrir os meus limites,
não os limites impostos pelos outros, por
aquilo que achavam que eu era. Era a hora de
ver o que Deus estava a fazer noutras partes do
mundo e o que podia fazer em mim e através
de mim.
E assim foi...Depois de uns três ou quatro
meses de preparação a aventura começou.

Fui recebida no aeroporto por uma das
voluntárias ela mesmo o testemunho do que
Deus tem feito através daquele ministério ao
longo dos anos. Fomos de combóio até
Amsterdam e daí para a casa comunitária
o n d e t o d o s o s v o l u n t á r i o s v i v e m
Willemsstraat, é assim que a chamamos!
Depois de os meus novos me terem sido

apresentados (há um casal que governa a casa
e nos dá apoio pessoal) fui conhecer o meu
quarto. Naquele primeiro dia foi bom poder
ter um sítio para me esconder! É um pouco
assustador estar numa casa com cerca de 35
desconhecidos...
O Shelter City, a pousada em que estava a
trabalhar fica bem no centro da cidade junto
ao famoso Red Light District, zona de
prostituição e droga.

Há tantas histórias que poderia contar sobre o
que vi Deus fazer na vida das pessoas que
passam por aquele lugar! Todos nós estamos
numa viagem, mas alguns de nós estamos
mais próximo do destino outros nunca lá irão
chegar! A única coisa que podemos fazer no
contacto com as outras pessoas é mostrar-
lhes o destino Jesus. É triste quando vemos
tantos recusarem Jesus, mas a alegria de ver
outros encontrá-Lo ou chegar um pouco mais
próximo é muita! E durante o meu tempo na
pousada pude ver um pouco de tudo. É incrível
a quantidade de pessoas magoadas com a
Igreja, com os crentes, porque somos maus
embaixadores do nosso Rei e o apresentamos
de forma errada! Mas deixem contar-vos duas
histórias...

Nós temos na pousada um programa onde as
pessoas (não têm que ser cristãos) podem ficar
a limpar durante um mês a troco de dormida e
comida. Foi assim que ficámos a conhecer
uma jovem melhor. Ela tinha estado na
pousada como hóspede, mas queria ficar por
mais tempo. Creio que estava a fugir de casa
para ir para Londres tentar a sorte como
dançarina...Durante os primeiros dias quase
que a tivemos que mandar embora ela não
gostava muito das regras e foi apanhada
algumas vezes a fumar marijuana no telhado.
Mas algo estava para mudar! Um dia eu estava
sentada na recepção e o rapaz que estava
encarregue de supervisionar a equipa de
limpeza nesse dia apareceu por lá. A caminho
das tarefas dela virou-se para ele e perguntou

Ele
sorriu e disse que sim. Quase não conseguia
acreditar! Deus pode mesmo mudar os
corações. Depois disso sempre que a via
estava a ler a Bíblia e fazia muitas perguntas.
Voltou para casa. Foi baptizada. A mãe
converteu-se. Alguns amigos também! Glória
a Deus e somente a Ele!

Estes catorze meses foram também um
tempo, como já disse, em que Deus pode
trabalhar em mim. Aprendi que quando
pensamos que não temos forças para dar um
passo que seja então sentimos Deus de forma
muito mais poderosa; que Deus nos ama como
somos, mas que nos quer mudar para sermos
como Ele quer; que pode haver pequenas
diferenças doutrinais, mas o que nos une é a
graça e amor de Deus demonstrada em Cristo;

Ivanor Rizzo:

U

pais

E agora como é que me chamo? Cristã?

S.TOMÉ E PRÍNCIPE

ÉLIA CATARINO

SUSANA MARTINS



Departamento Missionário

que não podemos pensar que sabemos tudo
sobre Deus e a forma como Ele actua; que Deus
trabalha através de nós ao mesmo tempo que
trabalha em nós; que Deus ora nos dá mais, ora
nos dá menos do que merecemos; e que Deus
ama aqueles que criou - muito, muito...
Como podem imaginar esta foi sem dúvida
uma experiência que jamais vou esquecer, e
espero sempre lembrar aquilo que Deus me
ensinou por lá. Não há nada melhor do que
fazer aquilo que agrada a Deus e sabê-lo foi
essa certeza que me fez ficar por lá nas alturas
(poucas) em que só queria ir embora. Mas
agora estou de volta a Portugal o que faz
também parte da experiência é o voltar ao
familiar, quando já não somos quem éramos,
quem as pessoas esperavam que fossemos! É o
tempo de re-adaptar à cultura, família, amigos
e igreja. E é o tempo de descobrir o que vem a
seguir, qual o próximo passo a tomar. É o
tempo de confiar em Deus, novamente!

Num dos dias que estivemos na capital do Bié
fomos visitar a Angelika, uma moça alemã,
geóloga de formação, que recentemente foi
enviada para este . É uma jovem
corajosa e dinâmica, cheia de um espírito vivo
e do desejo de ser útil, que aqui deverá
trabalhar no âmbito de projectos de
desenvolvimento rural e de discipulado de
jovens estudantes.
Enquanto dura o suplício do seu processo de
visto de trabalho, está a aprender o umbundu
( i d i o m a q u e n e s t a s p a r a g e n s a i n d a
predomina, principalmente entre as camadas
mais idosas da população) e a procurar
conhecer as gentes e cultura da região. As suas
cartas circulares revelam a sua criatividade:
aproveitando as semelhanças entre o seu
nome e o nome do país para onde veio
trabalhar, deu-lhes o sugestivo título de…
Ang lika.

Olá Amados irmãos da Igreja em Torcatas! já
passou um tempo desde que voltei a
Inglaterra. Precisei passar por uma certa
readaptação uma vez que algumas coisas
haviam mudado por aqui, mas tudo correu
bem.
Aqui a vida não para. Nesse período de verão

onde muitos aproveitam para ter um tempo de
ferias, e merecidas ferias, aqui ainda tivemos
muito trabalho. No mes de Agosto aconteceu
um encontro chamado Re:engage onde o
objectivo e ajudar os jovens universitários ou
pos-universitarios a descobrir como fazer
Missões em suas áreas profissionais. Tivemos
jovens de toda a parte do mundo e todos
saíram desafiados a serem missionários a
tempo inteiro em suas realidades.
Tambem em Agosto tive oportunidade de

conhecer o Fundador Mundial da Jocum,
Loren Cunningham. Participei do encontro
nacional de “jocumeiros” ( Staff Gathering)
onde ele esteve ministrando. Pude ver através
da vida dele, como a nossa obediência a Deus
pode mudar a vida de pessoas. Sempre ensinei
as crianças que quem obedece a Deus e feliz e
agora Deus esta a ensinar-me que quem Lhe
obedece nao apenas e feliz mas também faz
outros felizes, que outros são abençoados
quando obedecemos a Deus. Vale a pena
obedecer…!

No mes de Setembro realizamos a “At Home
Week”, uma semana onde paramos todas as
nossas actividades ministeriais e como “base”,
como corpo de Cristo, nos juntamos para
buscar ao Senhor e ouvir o que ele tem pra nos
como Jocum Harpenden. Foi um tempo
precioso onde Deus. Foi uma semana de
completa e intensa comunhão uns com os
outros e tenho sentido diferença no meu
relacionamento com as pessoas aqui desde
então.
Depois de um período de ferias, recomeçamos
o trabalho com as crianças e mães islamicas,
Moms and Todlers. Novas mães tem trazido os
seus filhos e assim novos relacionamentos vão
sendo estabelecidos. Continuem a orar pra
que a Verdade de Deus chegue a suas vidas
principalmente agora quando eles se
encontram no mes de Ramadão (mes de
jejum).
Deus tem me levado a crescer e exercitar a

minha fe. Dia a dia vejo a sua provisão e
fidelidade quando confiamos Nele. Assim vou
dando os meus “ passos de fe”, caminhando
naquilo que acredito ser a vontade de Deus
para minha vida.
Meu tempo aqui caminha para o fim e as
pessoas começam a perguntar se volto. O que
tenho entendido da parte de Deus e que devo
permanecer firme naquilo que ele tem
proposto e assim continuar a minha
caminhada ate a India. Portas tem sido abertas

no que diz respeito a contactos com os
ministérios naquele pais.
Conheci um dos lideres regionais da India e
eles estão disposto e ansiosos em me receber.
Assim tudo vai se confirmando para que eu
faca a minha primeira viagem a India no
segundo semestre do ano que vem.
O hino 314 dos Hinos e Canticos diz:

Esse e o segredo de uma vida prospera
em Deus e e assim que tenho tentado viver.
Obrigada por todo apoio que da parte de vós
recebo. Vossa amizade, orações, ofertas,
emails, tudo isso abençoa a minha vida e me
mostra que estão comigo aqui na Inglaterra.
Thank you!!!

Local: Missionshaus Bibelschule Wiedenest -
Alemanha
Data: 25 de Junho a 1 de Julho de 2007

Graças ao notável esforço
missionário do movimento dos Irmãos, há
igrejas ligadas a ele em mais de 100 países
com provavelmente 20.000 congregações e
talvez 2 milhões de membros. Esperamos que
o máximo possível de países sejam
representados no IBCM4 (nosso alvo é no
mínimo 70 países).

Nós propusemos que a
conferência deveria focalizar questões de
evangelismo, discipulado transcultural e
transgeracionais e o que eles significam para a
estrutura, práticas e métodos das nossas
igrejas em diferentes partes do mundo. Visite

Susana Martins, Anadia.

fim-do-mundo

Katarina e Miguel

E confiar e

obedecer se contentes em Cristo nos queremos

viver”.

Tatiane Francisco

h t t p : / / w w w . a u s w a e r t i g e s - a m t . d e

/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/l

iste_html

o

“

4ª Conferência Internacional de Irmãos

sobre Missões (IBCM4)

Propósito -

Tema da conferência
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KUITO - ANGOLA

TATIANE FRANCISCO

IBCM4

ABEL RODRIGUES

Chamou Deus à sua presença, no dia 17
de Novembro de 2006, o querido Irmão
Abel Pinheiro Rodrigues, pioneiro do
ministério da União Bíblica em Portugal.

Este irmão foi criado na Igreja
Evangélica das Amoreiras em Lisboa, e
dedicou muito do seu labor, também no
desenvolvimento espiritual da Igreja
Evangélica de Sintra.

Glória seja dada a Deus.
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Na história que a Bíblia nos conta do
mancebo r ico, Mateus diz: “E
aproximou dele um mancebo”, Marcos

escreve: “ e correu para Ele um homem” e Lucas
diz:” um certo Príncipe” mas todos dizem que
“ele se dirigiu a Jesus chamando-o de Bom
Mestre; que farei para herdar a vida eterna?”
Sem dúvida que ele se dirigiu Pessoa certa, pois
Jesus veio mesmo para nos garantir a vida
eterna. Só que para este Mancebo Jesus era
apenas um Bom Mestre.
Á primeira vista dá-nos a impressão que este
homem era sincero, mas insatisfeito e sedento
pela vida eterna. Claro que Jesus aponta-lhe os
Mandamentos, o qual ele replica, quais? e Jesus
diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a
tua mãe e: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Ele diz de imediato a Jesus que todas
essas coisas tem observado desde a minha
mocidade.
Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe ainda te falta
uma coisa; Vende tudo quanto tens, reparte
pelos pobres, e terás um tesouro no céu; vem, e
segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito
triste, porque era muito rico.
Claro que ele teve que decidir, fazendo uma
escolha, mas que terrível escolha,

.
Bem disse Jesus, que dificilmente entrarão no
reino de Deus os que confiam nas riquezas, mas
também advertiu: “Que aproveita ao homem
ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?” e
que a vida de qualquer não consiste nos bens
que possui Mat.16:26 e Luc.12:15.
A Bíblia fala de várias escolhas, Moisés sendo já
grande recusou ser chamado filho da filha de
Faraó antes ser maltratado com o povo de Deus,
do que por um pouco de tempo ter o gozo do
pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério
de Cristo do que os tesouros do Egipto. Ele tinha
em vista a recompensa. Heb.11:24-26.
Quando houve contenda entre os pastores do
gado de Abraão e Ló, disse Abraão a Ló: “Ora
não haja contenda entre mim e ti, porque
irmãos somos: Então deu Abraão a

oportunidade a Ló, de
escolher o lugar para onde
poderia apascentar seu
gado. Se escolheres a
esquerda irei para a direita,
e se a direita escolheres irei
para a esquerda. Então Ló
que andava pela vista dos
s e u s o l h o s , v i u a
“vantagem” de armar as suas tendas até Sodoma,
e escolheu para si toda a Campina do Jordão
apartaram-se um do outro.
Sabemos o fim trágico da sua escolha. Gn.13.10-11
e 19.26-30.
Paulo também tinha um problema de escolha,
entre morrer que era ganho, isto é partir para estar
com Cristo ou ficar na carne para continuar a servir
o Senhor, ele disse, não sei então o que deva
escolher, mas estar com Cristo era ainda muito
melhor.
Josué também disse ao povo: “Escolhei hoje a
quem sirvais: porém eu e a minha casa serviremos
ao Senhor” Jos.24:15.

Que cada um de nós saiba escolher sempre a
melhor parte como Maria, estar aos pés do Senhor
aprendendo dele que é manso e humilde de
coração, Luc.10:39 Mat.11:29.
Nós sabemos que Deus deu aos nossos primeiros
pais, livre arbítrio, e eles escolheram desobedecer
ao seu mandamento e aviso, escolhendo antes
obedecer ao inimigo, e as consequências foram
terrificas para a humanidade.
A vida é sempre feita de escolhas, e diariamente
nós as fazemos: Paulo diz em Rom.12:2
Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional; Será que escolhemos isso diariamente?
ou escolhemos viver para nós mesmos, em lugar
de vivermos para aquele que por nós morreu e
ressuscitou?
Deus quer sempre a nossafelicidade e diz em
Deut.30:19: “Tenho proposto a vida e a morte, a
bênção e a maldição escolhe pois a vida para que
vivas, tu e a tua semente. Amem? Que assim seja.

as riquezas

pesaram mais do que a vida eterna

O SÍTIO DA SUA IGREJA NA INTERNET

Actualmente uma presença na Internet significa possibilidade
de testemunho cristão e uma grande oportunidade de dar a
conhecer as Igrejas Locais e respectivos ministérios.
Para todos os Irmãos que estejam interessados em criar um
website (pessoal ou da Igreja Local) na Internet, o
continua a disponibilizar várias alternativas, desde planos
gratuitos até alojamento em servidor dedicado com muitas
funcionalidades. Para mais informações, consulte

irmaos.net

http://www.irmaos.net/hosting/.

Por Augusto Pontes

A ESCOLHA NA ENCRUZILHADA DA VIDA
VAMOS CONTAR A HISTÓRIA

DE JESUS DE NAZARÉ

Que nasceu em Belém,
Viveu em Nazaré e

Morreu em Jerusalém.
Nasceu numa estrebaria
Numa noite escura… Fria

Um menino especial…

Este Menino nascido
Era Ele o prometido

Pelos Profetas anunciado
Pelos homens esperado

De seu nome: JESUS
Seria para o mundo a Luz

Vindo dos Altos Céus.
Mostrou ser igual a Deus

E criança ainda sendo
Confundindo… Convencendo

Doutores da Lei, fariseus
Publicanos, Saduceus,
A sua doutrina nutria…

Alentava… satisfazia
Os seus milagres e prodígios

Evitavam litígios
Curavam enfermidades

E assim: Cegos, ressicados,
Mancos, atormentados

Todos eram curados.

Tempestades obedeceram
Demónios retrocederam

A sua Palavra, a sua Autoridade
A sua Natureza e Divindade

Revelaram ao mundo
Um amor real profundo

Mas Este que nasceu
Veio para o que era seu

E os seus não O receberam.
Antes… O negaram!
E sendo Rei e Senhor
O Cristo e o Salvador

Mostrou o seu coração
Ao povo que O rejeitou.

Crucifica-O! Crucifica-O!
Disseram a uma voz.

Não queremos que Este
Reine sobre nós

E Aquele que tanto bem fez,
Carregou a sua Cruz

E não podendo pelo que sofreu
O ajudou o Cireneu.

No caminho para o Calvário
Uns riam outros choravam

Jesus disse enfim:
Não choreis, mulheres por mim.
Chorai antes pelos vossos males

E… ultrajado maltratado,
Com espinhos coroado
Assim foi o meu Jesus
Crucificado na Cruz.

E FOI DIA DE NATAL.

Por Alcino Cruz
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“Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis

bem; porque EU O SOU” (Jo 13:13)

Esteja

absolutamente certa, pois,

toda a casa de Israel de que

e s t e J e s u s , q u e v ó s

crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo”

“Deus o fez Senhor”

fez por nós

para nós

obra de salvação

Vimos o Senhor”

Senhor meu e Deus meu”.

as coisas antigas já passaram; eis

que se fizeram novas”

Vi o Senhor

O SENHORIO DE CRISTO está amplamente
fundamentado nas Escrituras, com cristalina
clareza e fácil compreensão, no processo notável
da regeneração do pecador. O reconhecimento
do Senhorio de Cristo pelo regenerado é prova
irrefutável da sua efetiva regeneração.
Vejamos, três fundamentos básicos do

, que decorrem do próprio processo da
regeneração:

Em At 2 temos o comovente relato histórico do
início da gloriosa Igreja, corpo de Cristo, a qual
temos o honroso privilégio de pertencer. Vemos
ai o início da nossa história eclesiástica. O notável
evento ocorreu cumprindo as predições e
orientações claras do Senhor Jesus aos seus
discípulos, em Lc 24:44-49 e At 1:6-11.
O Senhor Jesus expôs-lhes, com clareza, o
Soberano querer do Pai sobre o início e a
expansão da Igreja, através do fiel testemunho
que, irrecusavelmente, deveriam dar das
verdades evangélicas, atuando na efetiva
operação do Espírito, no tempo determinado por
Deus.
Em At 2 vemos o cumprimento desse plano. No
poder actuante do Espírito, o apóstolo Pedro foi o
porta-voz fiel de Deus, na exposição poderosa da
mensagem do Evangelho, ao auditório
representativo de todas as parte do mundo,
reunido em Jerusalém, no dia de Pentecostes. O
resultado final desse histórico e inusitado evento
do cristianismo, que marca o alvorecer de sua
existência em toda a terra, foi a regeneração de
milhares de pessoas, para a glória do Senhor! A
Mensagem pregada por Pedro é de conteúdo
incomparável! Que mensagem! Como
aprendemos nas Escrituras, a regeneração é
operação exclusivamente espiritual, cujos
agentes efetivos são a Palavra pregada e o
Espírito Santo actuante.
E foi no final da pregação dessa gloriosa
mensagem evangelística que

é categoricamente
afirmado, fundamentando-
s e n o e x t r a o r d i n á r i o
processo da regeneração
então evidenciado. Pedro
fecha a pregação com a
seguinte expressão: “

(At 2:36).
Note que aí Pedro ultima a poderosa mensagem
regeneradora do Evangelho com a declaração
peremptória do querer irrecusável de Deus sobre

( ). Jesus
Cristo deve ser SENHOR porque assim Deus o
determina. Essa é a razão SUERIOR ou
DETERMINANTE do . O
Apóstolo Paulo nos transmite esse precioso
ensino em Fp 2:9-11:

é, também, resultante da
própria actuação Redentora de Cristo. Porque Ele
é Salvador deve ser Senhor.
resulta do que Ele (aceitando o
Calvário, lugar da expiação do nosso pecado e da
satisfação da Justiça de Deus, perdoando-nos,
justificando-nos e liberando-nos da condenação
eterna) E (deixando o túmulo vazio, o
que nos garante a segurança da ressurreição e da
transformação do nosso corpo de corruptível em
incorruptível, imortal e glorioso, na esperada
volta do Senhor, para arrebatar a Sua igreja I Ts
4:13-18).
O revela-se evidente e
inconfundível, através do Seu rico ministério e da
Sua eficaz, definitiva e eterna do
pecador perdido, efectuada em perfeita
consonância com os planos de Deus Pai. Assim,
constata-se, inconfundivelmente, que Ele deve
ser Senhor porque é Salvador. O que podemos
contemplar de sobejo, objetivamente, na Sua
preciosa atuação SALVADORA, leva-nos, a
declarar e reconhecer o seu . Por isso
chamamos a esse facto notável da manifestação
da Graça de Deus de RAZÃO OBJECTIVA do

.
No Evangelho de João (escrito para demonstrar a
DIVINDADE DE CRISTO e desfazer o erro que os
gnósticos procuravam introduzir no seio da
Igreja, negando-lhe a divindade), vemos o
Senhor Jesus afirmando o Seu Senhorio Divino,
atribuindo-se o sublime nome YHWH (Jeová) que
significa “O Deus Eterno” que redime o homem
perdido. Esse nome divino, traduzido nas Bíblias
pela palavra o “SENHOR”, que aparece cerca de
6.823 vezes no VT, enfatiza a auto-existência
activa e dinâmica de Deus, referindo-se ao
Redentor de Israel e está associado à Sua
“Santidade” (Lv 11:44-45), ao Seu ódio contra o
pecado (Gn 6:3-7) e à Sua bondosa provisão de
Redenção ( Is 53:1, 5, 6 e 10). Em sucessivas e
notáveis declarações do Senhor Jesus Ele utiliza a
expressão “EU SOU”, que corresponde ao nome
de Deus JEOVÁ (YHWH), para se declarar o divino
SENHOR, isto é o Deus eterno que redime o
pecado, como vemos em Jo 6:35 (Pão da Vida);
8:12 (Luz do mundo); 10:9 (a Porta); 10:11 (o Bom

Pastor); 11:25 (a Ressurreição e a Vida); 14:6 (o
Caminho, a Verdade e a Vida); 15:1 (a Videira
verdadeira) e Jo 8:58 (antes que Abraão existisse,
EU SOU). Em todas essas declarações o Senhor
Jesus se afirma o divino Senhor (EU SOU) e
descreve, sob diferentes aspectos, a obra da
Redenção que efectivou! Ilustra bem esse fato a
experiência de Tomé, o que duvidou da
declaração dos companheiros, que lhe disseram
“ . Ao ver, depois, o Senhor Jesus
ressuscitado (de cuja ressurreição ele duvidara!) e
as sua mãos traspassadas e o Seu lado ferido
(marcas da nossa Redenção), não se conteve, e
declarou solenemente: “
Temos ai, bem exemplificada, a RAZÃO
OBJECTIVA do .

A Razão subjectiva do define-
se pelo nosso inevitável reconhecimento do que o
Senhor ESTÁ FAZENDO EM NÓS. Uma vez
redimidos pela Graça do Senhor e feitos novas
criaturas por já estarmos em Cristo, devemos
passar a experimentar uma real transformação,
de nível espiritual, com notórios reflexos
positivos na nossa manifestação de vida
comportamental. Por isso Paulo diz que, como
novas criaturas, “

(I Co 5:17). Embora
continuemos a possuir a velha natureza,
habitados e operados pelo Espírito Santo,
devemos manifestar um comportamento
totalmente diferente, pois passamos a ter um
“viver cristão” que deve evidenciar o caráter do
Senhor Jesus. Maria Madalena, da qual o Senhor
expulsara sete demônios, passou a chama-Lo de
“Senhor” em vez de chamá-lo pelo nome “Jesus”,
que era o nome que recebeu para identificar-se
como pessoa humana. Depois de encontrar-se
com Jesus Cristo ressuscitado, referiu o facto aos
discípulos dizendo: “ ”. O que Jesus
Cristo nela operara, mudando a sua triste
condição de pecadora, induziu-a sempre a Ele se
referir como “Senhor”. À luz dos fundamentos do

acima expostos, entendemos
bem o significado do que o Senhor Jesus disse aos
seus discípulos em Jo 13:13:

!

Senhorio

de Cristo

o Senhorio de

Cristo

o Senhorio de Cristo

Senhorio de Cristo

O Senhorio de Cristo

O Senhorio de Cristo

Senhorio de Cristo

Senhorio

Senhorio de Cristo

Senhorio de Cristo

.c)

Senhorio de Cristo

Senhorio de Cristo

a) Razão SUPERIOR ou DETERMINANTE

b) Razão OBJECTIVA

Razão SUBJECTIVA

VÓS ME CHAMAIS O

MESTRE E O SENHOR E DIZEIS BEM; PORQUE

EU O SOU

OS FUNDAMENTOS

DO SENHORIO DE CRISTO
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Por Jayro Gonçalves

O SENHORIO DE CRISTO
2.ª PARTE
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1°NÓS NOS ALEGRAMOS EM DEUS:

2°-DEUS ALEGRA-SE EM NÓS

3º- ADORAÇAO APROXIMA-NOS DE

DEUS

Deus criou-nos não só para o glorificarmos
mas também para nos alegrar-mos Nele e
na Sua grandeza.
Provavelmente experimentamos mais
alegria em Deus na adoração do que em
qualquer outra actividade na vida.
Davi confessa que “UMA COISA”que ele
procurou acima de tudo foi como disse”que
eu possa morar na casa do Senhor todos os
dias da minha vida para contemplar a beleza
do Senhor e meditar no Seu templo. Davi
também afirma “na tua presença há
plenitude de alegria e na tua destra delicias
perpetuamente”Sal. 1 6-11
Asafe sabia que somente Deus e o
cumprimento de todas as suas esperanças e
desejos “Quem mais tenho eu no céu senão
a ti, e na terra não há outro que eu deseje
para alem de ti”
Para os filhos de Cora diz: “Quão amáveis
são os teus tabernáculos, Senhor dos
exércitos. A minha alma suspira e desfalece
pelos átrios do Senhor, o meu coração e a
minha carne exultam pelo Deus vivo” Bem-
aventurados os que habitam em tua casa;
louvar-te ão continuamente. Vale mais um
dia nos teus átrios, do que mil em outra
parte, preferiria estar porta da casa do meu
Deus” Sal.84-1,2,4,10.
A igreja primitiva conheceu esta alegria na
adoração pois “Diariamente perseveravam
unânimes no templo partiam o pão de casa
em casa e tomavam as suas refeições com
alegria e singeleza de coração a Deus,
contavam com a simpatia do povo”At.2.46-
47.
Na verdade depois da ascender Jesus ao
Céu os discípulos “Voltaram para
Jerusalém, tomados de grande jubilo, e
estavam sempre no templo, Louvando a
Deus”Luc.24.52,53
O louvor prolongado dá-nos um antegozo
da atmosfera do céu onde os quatro seres
viventes “não tem descanso nem de dia
n e m d e n o i t e p r o c l a m a n d o ,
SANTO,SANTO,SANTO O Senhor Deus
Todo Poderoso, aquele que era que é e que

ha-de vir.Ap.4-8; e os outros seres celestiais
e os remidos já mortos se juntam em tal
adora celestial e exaltam o Cordeiro que foi
morto Ap.5-12. E os vinte e quatro anciãos
prostravam-se diante do que estava
assentado sobre o Trono e adoravam o que
vive para todo o sempre Ap.4-1O.

:
A impressionante verdade das Escrituras é
que enquanto a criação glorifica a Deus, Ele
também se alegra nela; quando Deus fez o
universo, no principio, contemplou tudo
com alegria e viu que “era tudo muito bom.”
Isaias lembra ao povo do Senhor; ”Serás
uma coroa de gloria na mão do Senhor, e
chamar-te-ão minha delicia, porque O
Senhor se deleita, em ti, como o noivo se
alegra da noiva, assim de ti se alegrara o teu
Deus,Is.62-3,5; Sofonias diz: O Senhor teu
Deus, está no meio de ti, poderoso para
salvar se deleitará em ti com alegria;
renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á
em ti com jubilo Sof.3-17.
Estas verdades devem trazer nos grande
incentivo, pois quando amamos a Deus e o
louvamos, descobrimos que estamos
trazendo alegria e prazer ao Seu coração. “A
maior alegria do amor, é a alegria de levar
prazer ao coração de quem se ama”.

:
Na antiga Aliança só era possível o povo
aproximar-se de Deus de maneira limitada,
por meio das cerimonias no templo: A maior
parte do povo de Israel não podia entrar no
próprio templo; mas tinha de permanecer
fora no pátio, mesmo até os Sacerdotes não
tinham acesso ao lugar Santíssimo ou Santo
dos Santos; apenas o Sumo Sacerdote o
fazia., apenas uma vez por ano para pedir
pelo povo Heb.9;1-7:
Agora na Nova Aliança, os cristãos tem
o maravilhoso privilegio
de poder entrar directamente no
Santo dos Santos, no Céu para O
adorar.
Portanto visto que temos ousadia para
entrar no Santo dos Santos pelo
sangue de Jesus:Heb;10-19
“Agora pelo sangue podemos entrar á
presença de Deus, pelo novo e vivo
caminho, para lhe oferecer adoração.

Tendo tal confiança aproximemo-nos com
sincero coração, em plena certeza de fé
condições requeridas para a adoração
sincera e desejada por Deus.Heb;1022.
A Adoração na Igreja do Novo Testamento,
não deve ser apenas
uma pretensa adoração de simples
actividade exterior; como musica por vezes
muito barulhenta, assim como outras de
actividades exteriores bem ao gosto da
carne, e despida do Espírito.
Na adoração não chegamos a um lugar
qualquer, mas temos chegado ao monte
Sião e á cidade do Deus vivo.”Ora não
tendes chegado ao monte pa1pável, aceso
em fogo, e escuridão e as trevas, e á
tempestade e ao sonido da trombeta, e á
voz das palavras, mas chegastes ao monte
de Sião e a cidade do Deus Vivo, á Jerusalem
Celestial, e aos muitos milhares de Anjos, á
Universal Assembleia e Igreja dos
Primogénitos, que estão inscritos nos Céus,
e a Deus,o Juiz de todos, e aos Espíritos dos
justos aperfeiçoados a Jesus, O Mediador
duma Nova Aliança, ao Sangue da aspersão
que fala melhor do que o de Abel.Hb;12-
18,24.
Esta e a realidade da adora na era da Nova
Aliança. Ela é de facto adoração na presença
de Deus; ainda que agora não podemos vê-
lo com nossos olhos físicos, nem aos anjos
reunidos a volta do Seu Trono, nem aos
espíritos dos salvos, que ja partiram e
adoram na presença de Deus.
A nossa atitude única e a resposta adequada
para Deus na adoração deve ser a seguinte:
“Adorar a Deus de modo aceitável com
extrema reverencia e grande temor, pois o
nosso Deus é um fogo consumidor” Heb.12-
28,29.

ADORAÇÃO GENUINA
Por Joaquim Santiago

AS CONSEQUÊNCIAS DA



Evangelização

O ex-astronauta norte-americano
James Irwin, tripulante da nave
espacial Apolo 15, foi o oitavo

homem a caminhar na lua e o primeiro a
dirigir um jipe lunar. Ele e seu companheiro
de tripulação permaneceram três dias
explorando a superfície da lua, a bordo do
jipe.

James Irwin era um crente formal, sem
grandes entusiasmos pelo trabalho da
Igreja. Depois que voltou da lua, as coisas
mudaram. Ele confessou: "Quando estava
na lua, lembrava-me especialmente do
Salmo 121:

(Sl 121:1-2). Foi em consequência desta
experiência que ele revelou, após doze dias
no espaço, a bordo da Apolo 15, ter sentido a
"presença de Deus" e descoberto "a
fragilidade do planeta e a necessidade de
protegê-lo".

Após aposentar-se da NASA, James Irwin
dedicou sua vida à pregação do Evangelho.
Fundou uma organização, que denominou
"Hight Flight" - Vôo Alto -, destinada ao
fazer campanhas evangelistas pelo mundo.
Ele queria dizer ao mundo inteiro de sua
experiência com Deus na Apolo 15.

E para quem lhe questionava, depois da sua
aventura no espaço, ele respondia: "A
propagação da mensagem de Jesus ao redor
do mundo é a coisa mais importante para
mim, que me traz íntima satisfação pessoal.
Não posso desejar bênção maior, e me senti
realizado quando posso contar o que Cristo
tem feito na minha vida".

Perguntando, certa vez, se trouxe alguma
coisa da lua, ele disse: "Apanhei muitas
rochas na lua, sendo uma considerada a
mais antiga já encontrada no Universo. Mas
Cristo é que é a única Rocha Verdadeira e
eterna. A única rocha que não pode falhar é
Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador do
mundo".

Mais tarde, alguém lhe perguntou: "Como
v o a r a t é D e u s ? " A r e s p o s t a f o i :
"Preparando-se espiritualmente. Com
esperança em Cristo, o Filho de Deus. Assim
estaremos nos preparando mesmo para o
vôo mais alto que todos devemos fazer, sem
trajes espaciais, sem nave espacial.

Vamos voar e encontrar Jesus lá nos céus".
Esse vôo final, maior e mais glorioso, o ex-
astronauta fez aos 61 anos de idade, no dia
10.08.1991, ao falecer de problemas
cardíacos, no estado de Colorado, EUA.
Para o mundo inteiro ficou o testemunho de
um cientista que temeu e honrou o Criador.

"Elevo os meus olhos para os

montes; de onde vem o meu socorro? O meu

socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra"
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O TESTEMUNHO DE QUEM ANDOU NA LUA

JAMES IRWIN
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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

NO CÉU
com as mãos vazias ?

N
em a sua prata nem o seu ouro os
poderá livrar no dia da indignação do
Senhor (Sof. 1:18).

Sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados do vosso fútil procedimento...mas
pelo precioso sangue, o sangue de Cristo IPedro
1.18-19 “O dinheiro faz o mundo girar”,diz o
ditado. Porém isso é valido somente para esse
mundo e nada mais! Mesmo aqui não é possível
obter ou conquistar tudo com dinheiro. Na
eternidade nem ouro nem dinheiro têm valor
algum. Quando as pessoas viajam pelo mundo
têm de trocar seu dinheiro pela moeda corrente
do país que visita. Quando alguém cruza a
fronteira entre o tempo presente e a
eternidade, não pode levar consigo um centavo
sequer.”Porque nada temos trazido para o
mundo, nem coisa alguma poderemos levar
dele. I Tim 6:7.

Todos nós devemos, portanto, entrar na
eternidade de mãos vazias. As únicas coisas que
alguém pode levar consigo são os seus pecados,
se esta pessoa não procurou obter o perdão de
Deus. Terá de comparecer diante do Todo-
poderoso Deus Juiz de vivos e mortos,
exactamente como é.
Morte, Julgamento, Eternidade - estas são as
realidades seríssimas que vai encontrar!
O Senhor Jesus certa vez perguntou:”Que dará
o homem em troca da sua alma?”Mateus 16:26.
Um homem pode vender sua alma em troca de
o u r o , m a s e d i n h e i r o e o o u r o s ã o
absolutamente inúteis para salvar uma alma do
poder de Satanás e do pecado. A única coisa que
satisfaz a Deus é o precioso sangue de Cristo.

Em Jesus tens a palma
Da vitória minha alma;
Também doce calma
Pelo sangue da cruz

Horácio Santiago
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AOS QUE CONHECERAM

A MARTA LINO DIAS

XVIII CONFERÊNCIA

REGIONAL NORTE

ANIVERSÁRIOS

PRÓXIMO E.N.A.O.

IV CONGRESSO NACIONAL CIIP

Amigos, o resultado do relatório
da autópsia realizada ao corpo da
minha irmã no dia 4 de Novembro
de 2005 é inconclusivo (dia em
que, após algumas horas foi
também realizado o funeral).
Foi há precisamente um ano que
recebi a notícia de que o corpo da minha irmã
tinha sido encontrado, já sem vida, no seu quarto
em Coimbra... cidade onde residia há alguns
meses, onde estava a trabalhar há um mês, e
onde planeava morar após casar em Fevereiro
deste Ano (2006)...
Foi tudo muito rápido... o processo desde
receber a notícia ao terminar do funeral ... tudo,
menos o relatório, que os nossos pais receberam
9 meses após a realização da autópsia...
O resultado do relatório da autópsia é
inconclusivo, ou seja, apesar da quantidade e
diversidade de exames efectuados (e de inclusive
terem repetido alguns deles) não foi possível
concluir acerca da causa de morte.
No entanto, através da autópsia foi possível
verificar uma série de elementos que eliminam
algumas hipóteses. Segundo o relatório do
Instituto de Medicina Legal Nacional, o corpo
“Não apresentava sinais de lesões traumáticas,
fracturas, nem qualquer lesão que pudesse
determinar a morte... das análises quimico-
toxiológicas não foram detectados no sangue,
nem no suco gástrico, organofosforados e
o r g a n o c l o r a d o s , á l c o o l o u p r o d u t o s
estupefacientes... os exames complementares
histopatológicos não demonstram qualquer
patologia passível de conduzir à morte...”
Segundo testemunhas oculares (o noivo e a
senhoria do quarto onde habitava) o corpo
quando encontrado estava em posição de plena
serenidade, nem sequer havia rugas nos lençóis
(o que pressupõe que não tenha havido qualquer
agitação ou movimentos repentinos) o que, na
minha opinião inviabiliza uma crise epiléptica...
Partilhei o quarto (durante mais de 20 anos) com
a minha irmã, presenciei centenas de crises, e
tendo em conta o tipo de crises que tinha,
considero ser muito improvável ela ter tido uma
crise, sem que ninguém ouvisse nada (havia
várias pessoas na casa e ninguém ouviu nada)
além disso, não foram encontrados quaisquer
vestígios de asfixia (sintoma presente em todas
as crises de epilepsia que teve).
Juntamente com o relatório da autópsia, foi
enviado o relatório conclusivo do processo
judicial onde se concluiu ainda acerca da morte
que “Nada sugere que tenha sido causada por
terceiros”.
A minha irmã terá partido durante o sono, na

noite de 2 para 3 de Novembro de
2005...
Posto tudo isto, resta-me dizer
que, embora a dor da saudade
que sinto provocada pela sua
ausência seja grande, é atenuada
constantemente pela paz que só
é possível encontrar em Jesus
(uma paz sobrenatural, que só
quem conhece o consolo divino
pode compreender) o mesmo

Jesus que a Marta proclamou. O único mediador
entre Deus e o Homem, isto é, a única forma de
chegar a Deus. O mesmo Deus que criou a Marta
Lino Dias e que a chamou para Si findos 28 anos
de vida aqui, nesta terra…
A Marta testemunhou ao não se envergonhar do
evangelho, ao demonstrar alegria em servir os
outros, ao contagiar-nos com a sua boa
disposição.
Entre amigos e familiares, é opinião unânime a
forma como marcou presença com a sua alegria,
riso/sorriso e carinho...
Recordo com alegria os momentos que vivi com
ela...
Peço-vos que não tenham receio de falar sobre
ela, de perguntar alguma coisa, de mencionar o
seu nome, especialmente comigo, pois ela foi
demasiado importante na minha vida para não a
mencionar...
Creio que ela já está a gozar a eternidade, uma
dimensão que ainda não compreendemos, mas
que todos os que receberam o Senhor Jesus
como Seu Salvador/ Redentor certamente
desejam...

Joana Lino Dias Fletcher

A Igreja que se reúne no comemorou o
seu aniversário com reuniões especiais nos
dias 10-11 de Novembro, com a presença
especial do Ir. Jayro Gonçalves.
A Igreja que se reúne em comemora o
seu aniversário em 26 de Novembro com um
programa para todo o dia com a presença
especial do Ir. Agostinho Farinha.
A Igreja que se reúne em
comemora o seu aniversário com culto
especial no dia 1 de Dezembro.

O próximo Encontro Nacional de Anciãos e
Obreiros, realiza-se querendo Deus, em 10 de
Fevereiro de 2007, na área de Coimbra, sob a
responsabilidade dos irmãos da CIIP-Norte.

Silveiro

Silvalde

Paredes do Bairro

Decorrerá nos dias 30 e 31 de Março 2007.
Agenda a sua participação.

MINISTÉRIO DO IR. JAYRO

GONÇALVES EM PORTUGAL

De 10-11/11

De 13 a 17/11

De 20 a 24/11

Dia 26/11

De 27 a 30/11

De 1 a 3/12 -

Dia 11/12

.

Cultos no Aniversário da Igreja
no Silveiro ás 21 horas

- "A Benção Sacerdotal" -
Tema a desenvolver nas Igrejas da região de
Almada - Omeca, Torcatas, Fejó, Azeitão e
Castelo.

- "Liderança" - Cultos e
Estudos em Lisboa Amoreiras, Olarias,
Boas Novas, Beato, Lusíadas.

- Comunidade Cristã do
Algueirão, domingo de manhã.

- “A Benção Sacerdotal” -
Tema a desenvolver em Sintra - Mem
Martins, Sintra, Vila Verde e Albarraque.

XI Congresso Nacional de
Jovens da CIIP em Mira - Aveiro.

- Reunião especial em Almada
Castelo

Decorreu no dia 1 de Novembro 2006 o
ê no CBE,

durante todo o dia com a participação irmãos
de 18 igrejas. O Ir. José Alberto foi o
apresentador e os irmãos José Augusto
Pontes e Abílio Eusébio foram os oradores do
tema. “O Testemunho Publico do crente”. No
fim de cada mensagem realizou-se um debate
de ideias moderado pelo Ir. Joel Pereira.

XVIII

Confer ncia Regional Norte,

Data: 9 de Dezembro 2006, no CBE
Programa: 15h.
Conferência sobre Louvor e Adoração
seguido de Jantar ás 19h e Café Convívio
com Louvor às 21h.
Reservas para Jantar (5€) até 3/12.
PedroC 914340250 / MarcoM 966102133.

NOTÍCIAS



Actualidade

V
ivemos no tempo da Graça, dias
nos quais o Espírito de Deus está
sobre a igreja, edificando as vidas

e concedendo-lhes discernimento para
agiremos em conformidade com a
vontade de Deus em todos os aspectos.
Uma vida santa e pura (

Hb
12.14) habilita a desfrutarmos de
intimidade com Senhor e na renovação de
nossa mente, comungando as
ideias e princípios. É o campo preparado
para o agir do Espírito Santo que nos faz
sentir a de algumas
acções.
É evidente que não encontraremos na
Bíblia um versículo que aborde o tema,
até mesmo, pela inexistência de tais
situações. Paulo escrevendo aos irmãos
de Corinto, disse:

(1Co 6.12).
A nossa escolha é pela licitude das obras,
boas obras

. (1Pe 2:12)

As novelas exibidas nos canais da TV são
verdadeiros canais disseminadores de
toda sorte de práticas contrária à Palavra
de Deus. É uma escola que atenta
directamente contra a moral e os bons
costumes.
A tónica é: sexo, adultério, prostituição,
traição, mentira, inimizade, ódio,
falsidade, falta de espiritualidade,
violência, etc.

Quanto aos filmes que a TV apresenta, é
preciso ter o bom senso de assistir apenas
aquilo que não traga dano à nossa
comunhão com o Senhor. É comum nas
telas, o errado tornar-se certo e o certo
em errado.
Por exemplo, inúmeros filmes trazem
personagens declaradamente maus,
bandidos, assassinos, etc. que arrebatam
a aprovação e até mesmo, o desejo de vê-
los serem os vencedores.
Isto é o compactuar com as obras das
trevas. É licito tal diversão? Jesus ocuparia
o seu tempo assistindo a fi lmes
abertamente contrários aos princípios de
Deus?

Irmãos é preciso aprender a analisar e a
avaliar tudo a que temos acesso e que
enche a nossa mente, seja através dos
olhos ou dos ouvidos.

Se a tua mente está cheia de letras de
música mundanas e cenas de novelas e
filmes a tendência lógica é a pratica de tais
ensinamentos. O Senhor Jesus alertou-
nos quanto a isto,

(Mt 12.34).

É preciso humildade e santidade para
reconhecer esta verdade e guerrear
contra a carne, sujeitando-a totalmente a

Deus. O nosso viver precisa de ser um
testemunho vivo para a glória de Deus.

(Mt 5:16)

A vida do homem, não pertence a Ele
mesmo, sim a Deus, que o santifica e o
transforma em morada do Espírito Santo

1Co 6.19); É lícito encher esta morada
santa com as coisas impuras deste
mundo?

(Fp 4.8,9)

O homem segundo o coração de Deus
observa os Seus princípios e está sempre
com a porta da vida fechada para o diabo e
suas más obras, que habilmente, entram
pelos lares.

(1Tm
1.17)

“...santificação,

sem a qual ninguém verá o Senhor”.

conveniência ou não

“Todas as coisas me são

lícitas, mas nem todas convêm. Todas as

coisas me são lícitas, mas eu não me

deixarei dominar por nenhuma delas”.

“mantendo exemplar o vosso

procedimento no meio dos gentios, para

que, naquilo que falam contra vós outros

como de malfeitores, observando-vos em

vossas boas obras, glorifiquem a Deus no

dia da visitação”.

“Assim brilhe também a vossa luz diante

dos homens, para que vejam as vossas

boas obras e glorifiquem a vosso Pai que

está nos céus”.

ão pertences a ti mesmo, mas a Deus”.

“Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o

que é respeitável, tudo o que é justo, tudo

o que é puro, tudo o que é amável, tudo o

que é de boa fama, se alguma virtude há

e se algum louvor existe, seja isso o que

ocupe o vosso pensamento. O que

também aprendestes, e recebestes, e

ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e

o Deus da paz será convosco”.

“Ao Rei eterno, imortal e invisível, o

único Deusa ele sejam dadas a honra e a

glória, para todo o sempre! Amém!”

.

mesmas

Façamos uma reflexão:

Jesus seria um assíduo

telespectador de novelas?

N

“Porque a boca fala do

que está cheio o coração”.

Ouvir música secular edifica a nossa vida

e ajuda-nos no relacionamento com

Deus?

Muito pouco provável! Na verdade, as
letras de tais músicas geralmente
exploram temas como: erotismo,
s e x u a l i d a d e , m e n t i r a , f a n t a s i a s ,
espiritualidade, ilusões, etc.
mensagens que destoam dos princípios
de Deus.
Muitos artistas, falam abertamente de
pactos celebrados com entidades
espirituais, visando o sucesso.
O servo de Deus não pode compactuar de
forma alguma com o mundo.
Há também a questão do testemunho.
Será lícita esta prática? Jesus teria prazer
em nelas?

Assistir a novelas edifica a nossa vida e

permite ao mesmo tempo dar graças a

Deus pelos factos que vemos?

É lícito o servo de Deus ocupar

diariamente a sua mente com tanta

imundície?

O que deve ocupar a mente do servo de

Deus?
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Por Elias Oliveira

PECADO ?

MÚSICA SECULAR, NOVELAS E FILMES


