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Amados Irmãos em Cristo, nós, os

membros da nova direcção

nacional da comunhão de igrejas

de irmãos em Portugal (CIIP) que tomou

posse na última Assembleia-geral no

passado dia 17 de Março2007, vem, por este

meio, saudar cada igreja local que faz parte

desta comunhão. Escrevemo-vos com o

desejo de demonstrar esta comunhão

através de um encorajamento mútuo no

serviço do nosso Deus e Senhor.

Antes de conhecermos Cristo, éramos todos

“servos do pecado”. Mas agora, em Cristo:

“Libertados do pecado, fomos feitos servos

de Deus”. (Rm 6: 20, 21)

Nunca nos esquecemos da grandeza do

privilégio que é nosso de sermos servos de

Deus e de cooperar com Ele na Sua obra

gloriosa. (2Cor 6: 1)

Que tenhamos sempre a ousadia de Esdras e

responder, como ele, a todas que nos

queiram desencorajar dizendo: “Nós somos

servos do Deus dos céus e da terra...” (Es 5:

11)

Temos de ter o cuidado de não dar escândalo

em coisa alguma, para que o nosso

ministério não seja censurado. Antes como

ministros de Deus, a nossa responsabilidade

é sermos recomendáveis em tudo. (2Cor 6: 3,

4)

O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: “Ao

servo do Senhor não convém contender,

mas, sim, ser manso para com todos, apto

para ensinar, sofredor... (2Tim 2: 24)

Lemos, na parábola dos dez talentos, que:

“Muito tempo depois, veio o Senhor

daqueles servos e fez contas com eles.” (Mat

25: 19)

O autor da epístola aos Hebreus escreve

acerca daqueles que servem a Deus na igreja

local, que eles cuidam dos crentes como

quem deve prestar contas. (Hb 13: 17)

O apóstolo Pedro escreveu que os

presbíteros, que tem cuidado do rebanho de

Deus, vão alcançar a “incorruptível coroa de

glória” quando aparecer o Sumo Pastor. 5: 4

O próprio Senhor Jesus falou do servo fiel e

prudente que Ele constituiu sobre a Sua

casa, para dar sustento a seu tempo. E disse:

“Bem-aventurado aquele servo que o

Senhor, quando vier, achar servindo assim”

(Mat 24: 45,46).

Amados irmãos em Cristo trabalhemos

fielmente com nosso Senhor e em comunhão

uns com os outros para que todos possamos

ouvir dEle: “Bem, servo bom e fiel... entra no

gozo do teu Senhor.” (Mat 25: 21)

Colocamo-nos 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 Comunhão de Igrejas de

irmãos em Portugal,

Somos todos servos de Deus

C o m o s e r v o s d e D e u s t e m o s a

responsabilidade de viver vidas dignas do

nosso Senhor

Nunca nos esqueçamos que Deus nos vai

chamar para darmos contas do nosso

serviço

O nosso serviço fiel vai ser ricamente

recompensado

Samuel Pereira, Manuel F Costa, José A. Xavier,

Ivan Fletcher, Jorge Adrião.
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A Igreja do Senhor, composta

de todos os verdadeiros

f i l h o s d e D e u s , é

denominada de Edifício de Deus e

Templo de Deus! Cor. 3:9,16,17.

Um edifício, ou templo, eram

normalmente construídos com pedras.

Também lemos que O Senhor Jesus,

como fundamento da Igreja, é

chamado a pedra principal da esquina,

eleita e preciosa e nós, os crentes,

somos as pedras vivas 1 Ped. 2:4,5.

Antigamente, as pedras escolhidas

para a construção de edifícios, grandes

ou pequenos, eram trabalhadas pelas

mãos hábeis dos mestres pedreiros.

Para isso eles usavam três espécies de

ferramentas: picões, ponteiros e limas

de ferro. Ainda me recordo do tempo

da minha adolescência, de um velho

ferreiro, que tinha a sua oficina perto

da casa de meus pais. Quantas vezes

ele recebia estas três peças de

ferramenta para as afiar. E que a pedra

é dura e para que o trabalho ficasse

bem feito e pronto, era preciso

constantemente afiar estes três

instrumentos. O nosso país está cheio

d e g r a n d i o s o s m o n u m e n t o s ,

construídos em pedra e apreciados por

milhares de turistas que nos visitam.

Aqui no norte também existem muitos

palacetes com os brasões da família

que os mandou construir. Estes

brasões são uma autêntica obra de arte

para aqueles que gostam de apreciar

tais coisas.

Vamos agora considerar o nosso

grande e amoroso Mestre Divino e o

grande e maravilhoso Templo

espiritual que Ele está construindo e

que durará para toda a eternidade. Ele

também usa picões, ponteiros e limas

espirituais, para trabalhar nestas

pedras, que somos nós, e assim nos

transformar em pedras vivas para Seu

edifico espiritual. Primeiramente, o ser

humano é uma pedra bruta, inútil e

imprestável para toda a boa obra A

Bíblia diz que “o pecado de Judá

(homem) está escrito com um ponteiro

de ferro, com ponta de diamante,

gravado na tábua do seu coração”

(Jer.17:1). Mas também diz o Senhor:

Não é a minha Palavra como

fogo...como um martelo que esmiúça a

penha ? (Jer.23: 29). Lemos ainda que,

no dia de Pentecostes, os que ouviam a

pregação de Pedro, “compungiram-se

em seu coração, e perguntaram: Que

faremos, varões irmãos?” (At.2:37)

A palavra “compungir” trás a ideia do

ponteiro, ou do picão que pica e fura a

pedra. Os corações empedernidos não

podem resistir ao poder penetrante da

palavra de Deus. A todos aqueles que

se deixam compungir pelo poder

penetrante da palavra de Deus, esses

serão os escolhidos e trabalhados pelo

Espírito de Deus para Seu edifício

espiritual.

Nos grandes monumentos nacionais

podemos apreciar e admirar a beleza

de certas pedras. Também o tempo, ou

os anos que foram precisos para que os

mestres concluíssem a obra. Quase

todos estes monumentos levaram anos

e alguns até ficaram por acabar. Nós

lemos na Bíblia que “Aquele que em

vós começou a boa obra a aperfeiçoará

até ao dia de Jesus Cristo” (Fp. 1:6).

Para isso o Espírito do Senhor usa a

Palavra, qual “lima espiritual” para

n o s a p e r f e i ç o a r , c o r t a n d o ,

desbaratando e polindo, para que

façamos parte da Sua “Igreja gloriosa,

sem mácula, nem ruga, nem coisa

s e m e l h a n t e , m a s s a n t a e

irrepreensível”(Ef.5:27).

O Senhor às vezes precisa de nos

colocar “um espinho na carne”, como

fez com Paulo e isso para tirar de nós

toda a vaidade, inveja e vanglória. Um

espinho é doloroso, magoa e faz-nos

sofrer. Anda que oremos três vezes

para que o Senhor retire de nós tal

espinho, precisamos de ouvir e aceitar

a resposta do Senhor “Aminha graça te

basta, porque o meu poder se

aperfeiçoa na fraqueza” (II Cor.12:9).

George Matheson, que foi um bem

conhecido pregador cego da Escócia,

disse certa vez: “Meu Deus, eu nunca

Te agradeci pelo meu espinho. Muitas

vezes Te agradeci pelas minhas rosas,

mas nem uma vez pelo meu espinho.

Sempre sonhei com um mundo onde

obterei compensação pela minha cruz,

mas nunca pensei na minha cruz como

sendo, ela mesma, uma glória

presente. Ensina-me a glória da minha

cruz, ensina-me o valor do meu

espinho. Mostra-me que é pela vereda

da dor que tenho subido a Ti. Mostra-

me que as lágrimas formam na minha

vida um arco-iris”. Deixemos, pois,

que o Senhor faça de nós pedras vivas,

pedras preciosas para o Seu templo

eterno.

Por CARLOS ALVES

pedras vivas

livraria esperança

Livros bons e económicos:

Livraria Esperança. Tel. 933262091

0s Irmãos 5,00
A Ceia do Senhor 4,50
Distintivos das Assembleias 3.00
Familia segundo os propósitos de Deus 7.00
A Igreja, plano de Deus 4.00
Maravilhosos Paradoxos das Escrituras 3,50
O Espírito Santo, quem é? 4.00
Linguagem simbólica do Apocalipse 14,50
O Espírito Santo, operando 4,50
O Plano da Salvação 5.00
Satanás, quem é e como opera 3,50
Estudos sobre o livro de Rute 6.00
Manejando bem a Palavra 3,50
Estudos sobre o livro de Daniel 8,50
Sobre o falar em Línguas 4.00
A Oração conhecida como Pai Nosso 3,50
Unidade... o que é? 4.00
A Vinda do Senhor 5,50
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Parte I

O TEMOR DO SENHOR

sinais vitais da

vida

sinais

vitais

sinais

vitais da vida espiritual

o temor do Senhor

O Temor do Senhor

uma característica da vida espiritual

O Temor do Senhor

O Temor do Senhor

O Temor do Senhor

O Temor do Senhor

o

temor do Senhor

No nosso estado natural todos

somos espiritualmente mortos:

“Mortos em ofensas e pecados”.

Para entrar no Reino dos Céus é

essencial “Nascer de novo”. Aquele

que nasce de novo é “Nascido de

Deus”. O Espírito Santo só dá origem à

vida espiritual ou eterna naqueles que

verdadeiramente “Recebem o Senhor

Jesus Cristo”.

Todos aqueles que não nasceram

espiritualmente são filhos do Diabo. É

evidente que muitas pessoas estão

enganadas por Satanás pensando que

são salvos enquanto, na realidade,

nunca nasceram de novo.

Quando existe dúvida se há vida física

ou não, procuramos

: Há respiração? Existe pulsação?

Também deveríamos procurar

da existência da vida eterna.

Cada um de nós, deveria examinar-se,

provar-se a si mesmo, se Jesus Cristo

realmente está em si.

É possível crer em Deus e não nascer de

novo. Nicodemos creu e não tinha vida

espiritual.

É possível até ter zelo de Deus sem ter a

vida eterna. O apóstolo Paulo

testemunhou de Israel que tinham zelo

de Deus mas não eram salvos.

Para muitas pessoas vai ser terrível

ouvirem as palavras do Senhor Jesus:

“Nunca vos conheci; apartai-vos de

mim, vós que praticais a iniquidade.”

Depois de muitos anos convencidos

que tinham a vida eterna somente para

descobrir, tarde demais, que viviam

sempre enganados por Satanás. Que

tristeza!

Por esta razão, é da máxima

importância cada um procurar

na sua vida

para que saiba se tem a vida eterna.

Um destes sinais é

que é o princípio da sabedoria.

Uma característica das pessoas que não

tenham a vida eterna é que “Não há

temor de Deus diante dos seus olhos.”

Os verdadeiros filhos de Deus são

reconhecidos como “Os que O

temem”.

não é uma

doutrina ou um mero sentimento é

que se evidencia em toda a maneira de

ser de alguém que nasceu de novo.

manifesta-se

através de uma atitude de profunda

reverência e respeito para com Deus.

Nunca toma o nome de Deus em vão

n e m s e q u e r t r a t a a D e u s

levianamente.

vê-se através de

uma consciência viva da natureza

maligna de todo e qualquer pecado.

Reconhece o pecado na sua vida,

c o n f e s s a - o e a r r e p e n d e - s e ,

abandonando-o.

reconhece a

importância de pôr em prática a

salvação que recebeu do Senhor e faz

isto com temor e tremor.

revela-se num

desejo profundo de fazer a vontade de

Deus e de lhe agradar.

Este sinal vital da vida espiritual,

, existe em ti? Não um

temor artificial, produzido pelo

e s f o r ç o d a c a r n e , m a s u m a

característica viva e natural da vida

eterna que está em ti?

Se houver qualquer dúvida, cai aos pés

de Senhor, arrependa-te e invoca, com

sinceridade e fé, o nome do Senhor

para a tua salvação.
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1) Ef 2: 1. 2) Jo 3: 3. 3) Jo 1: 13. 4) Jo 1: 12. 5) 2Cor 13:

5. 6) Jo 3: 2. 7) Rm 10: 1, 2. 8) Mt 7: 23. 9) 1Jo 5: 13.

10) Sl 111: 10. 11) Rm 3: 18. 12) Sl 22: 25. 13) Jb 1: 1.

14) Sl 25: 11, 12. 15) Fp 2: 12. 16) Cl 1: 10.
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SINAIS VITAIS DA VIDA ESPIRITUAL

Por Ivan Alfred Fletcher

CRESCENDO
EM COMUNHÃO

Actividade promovida pela Direcção Nacional da CIIP

“Para que também tenhais comunhão connosco; e a
nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho,
Jesus Cristo.” 1João 1:3. “Crescei na graça e
conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus
Cristo “2Ped 3: 18.

Com a participação de todos os crentes e Igrejas
locais que queiram estar envolvidos na actividade.

Alvos daActividade
- O crescimento espiritual de cada filho de Deus em
comunhão com a Igreja local da qual é membro.
- O crescimento espiritual de cada Igreja local em
comunhão com outras Igrejas locais.
- Evangelização com a finalidade do crescimento do
numero das Igrejas locais - A plantação de novas
igrejas locais em comunhão com todas as outras já
existentes.

Metodologia daActividade
- O Ministério e Ensino realizados em cada Igreja
local e em comunhão com a Igreja. Este ministério
estará sujeito ao convite e ou aceitação pela igreja,
- A preparação e o fornecimento de literatura de
apoio.
- A formação de equipas para realizar a actividade e
apoiar as Igrejas que desejam este apoio.

Colaboradores naActividade
- Todos os filhos de Deus, irmãos e irmãs, que estão
em plena comunhão com uma Igreja local estão
convidados a participar na realização desta
actividade.
- Todas as igrejas locais estão convidadas a
participar na realização desta actividade.
A participação pode ser tanto receber como dar
apoio para a realização desta actividade.
Qualquer Igreja local interessada em fazer parte
desta actividade é convidada a contactar o
coordenador nacional.
Qualquer filho de Deus, irmão e irmã, em plena
comunhão com uma Igreja local, interessado em
fazer parte desta actividade é convidado a contactar
o coordenador nacional.

Ivan Fletcher email: ifletcher@sapo.pt

R. Sebastião Quaresma 2,

2925-590AZEITÃO. Tel. 21218062

Coordenador daActividade: Ivan Fletcher.

Contacto:

Vila Nogueira de
Azeitão,
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[Parte 2]

2. Os Direitos de Deus sobre o “nosso”

Espírito

A Fé

A Consciência

Idolatr ia

Orgulho

Egoísmo

Dureza de coração -

O espírito do homem representa a sua

natureza espiritual e habilita-o a ter

comunhão pessoal com o Criador.

O espírito do homem tem consciência de

Deus e também consciência do bem e do

mal.

O espírito do homem não é, uma simples

respiração ou fôlego de vida. O sentido

mais correcto do significado para o termo

espírito, encontra-se na obra da criação do

homem, quando Deus soprou nos seus

narizes, fazendo-o alma vivente. Isto é: o

homem ficou vivendo com vida física e

vida espiritual.

O espírito tem pelo menos duas faculdades

essenciais que identificam a sua relação

com Deus: A Fé e a Consciência. Essas duas

faculdades manifestam a natureza moral e

espiritual do homem e a sua indiscutível

diferença da criação irracional.

é uma firme convicção que conduz o

homem a uma determinada realidade

espiritual levando-o o sentir necessidade

de exercer actividades espirituais como a

adoração, a reverência e a oração.

A fé incita o homem a ter comunhão com o

seu Criador. Muitas vezes esta fé, em

alguns, é concentrada em ídolos que são a

representação do poder do inimigo de

Deus. Trata-se de algo espiritual, também,

mas contrário ao princípio estabelecido por

Deus, logo errado.

Fé significa crer, confiar. Mas esta forma de

crer não é o crer intelectual, mas um crer

com sentido pratico consciente, isto é

confiar, ter certeza, saber que o que se crê é

real e tem consequência pratica na nossa

vida espiritual.

interliga o pensamento do

homem para a comparação entre a lei

moral e a lei espiritual. Esta faculdade age

nas decisões a tomar como um Juiz, que

aprova ou reprova o procedimento

reconhecendo o bem e o mal.

O pecado afecta o espírito do homem. No

passado foi também assim:

(Rom 5:12).

Ora a vontade de Deus é a nossa obediência

quanto aos seus mandamentos. Isso

implica ter o espírito em boa comunhão

com Deus para não cair facilmente nas

astutas ciladas do maligno. O espírito da

pessoa que é crente em Cristo tem uma

ajuda preciosa para não ser contaminado

facilmente com o erro. Estamos a referir-

nos ao Espírito Santo. Sem duvida que este

Elemento Divino em nós nos capacita para

a verdade orientando-nos para a

glorificação do nome de Jesus e ajudando-

nos a saber discernir o erro do que é

agradável a Deus.

Nos dias que vivemos há pecados que

afectam de sobremodo a nossa relação com

Deus. Estes pecados são afrontam a

santidade de Deus e são motivos que levam

a Deus não poder exercer os seus direitos

sobre o nosso Espírito. Vejamos alguns.

- O primeiro dos dez

mandamentos dados a Moisés, diz “Não

terás outros deuses diante de mim

(Exodo20:3). É um pecado do espírito

humano porque congrega a natureza

espiritual no sentido de adorar, orar ou

louvar outra coisa que não é Deus, o

Criador de todas as coisas.

Adorar implica reconhecer a soberania de

Deus e indica que Deus é merecedor de

reverência e louvor. Ora ter um ídolo ou

uma criatura no lugar de adoração a Deus

certamente “irrita” a Deus e contribui para

que o espírito tenha um sentimento de

secunderização de Deus.

- A característica mais real no

orgulho é a sede insaciável pelo poder, a

busca desenfreada pela auto-afirmação.

Este pecado é abominado por Deus. Basta

conferir o que Provérbios 21.4 diz: “Os

olhos altivos, o coração de orgulho e a

lavoura do ímpio são pecado” e também no

mesmo livro em 28.25 refere que as

contendas são produto de um coração

orgulhoso.

Diz o Espírito Santo através de Paulo que

nos últimos tempos é comum ver o tipo de

pessoas que pecam neste sentido. O seu

conselho é: “Afasta-te”. (2 Timoteo 3.4-5). O

Orgulho é pecado.

- É outro pecado do espírito

humano. Ele expressa-se nas relações com

Deus e com os homens, O egoísmo torna o

espírito da pessoa obsessivo. Tudo a que

faz, pensa ou realiza é no sentido de elevar

o seu ego.

A grande vitória espiritual está em

crucificar o “ego” para que Cristo reine e se

assente no trono do coração ( Gal. 2:20).

Quando o crente no Senhor Jesus está

vivendo para si, o primeiro mandamento

deixado por Jesus “de amar a Deus sobre

todas as coisas” fica altamente prejudicado

e é vilipendiado. Quando Deus não tem

primazia sobre o Espírito então tudo está

preparado para que Satanás tome posse

dos direitos de Deus sobre essa vida,

levando-o a cair e a desonrar Aquele que é

merecedor de Toda a Gloria.

Outro termo

conhecido com o mesmo sentido é “duro

de cerviz”. A dureza do coração refere-se á

insensibilidade que uma pessoa tem para

com o próximo e para com Deus (1 Sam.

25:3). Este tipo de pecado leva o espírito a

contrariar os propósitos de Deus. Muitas

v e z e s D e u s q u e r f a l a r m a s a

insensibilidade perante a Sua vontade

produz mornidão e queda espiritual.

Em conclusão devemos recordar que Deus

tem prazer na actividade do espírito na

realização do culto de adoração. “Deus é

Espírito, e importa que os que o adoram o

adorem em espírito e em verdade” João

4.24. Este dever facilita a direcção de Deus

na vida do crente.Porque como por

um homem entrou o pecado no mundo e pelo

pecado a morte, assim também a morte passou a

todos os homens, por Isso que todos pecaram.

Por Samuel Pereira

Os direitos de Deus sobre o crente



VIDA CRISTÃ

"Não tenhais medo"
(Dt. 20:1-4)

“medo” toma conta, inexoravelmente,

do comportamento humano, nos dias

que correm. O contexto da vida do tempo

presente é terrível! Em todas as áreas de

atuação do ser humano seja individual ou

coletiva, familiar ou social, nacional ou

internacional, etc, manifesta-se a síndrome do

medo, provocada pelas circunstâncias

incontestáveis da incompreensão, da

maldade, do orgulho pessoal, da disputa de

poder, do ciúme, da inveja, do mal querer, da

violência e de tantas outras deficiências de

caráter.

Vejam o tremendo estado de beligerância em

que vivemos nos relacionamentos de toda a

sorte, produzindo os dramáticos e

contundentes quadros de destruição e

miséria, desespero e angústias que os meios

de comunicação exibem a cada dia! São

quadros que se demonstram irreversíveis no

âmbito das possibilidades e dos recursos do

próprio homem! O desalento é total. A

criatura humana vive buscando resguardar-

se, por todas as formas e a qualquer custo,

privando-se da liberdade e do sadio prazer da

vida, por causa do medo que tais inevitáveis

circunstâncias lhe impõe. A síndrome do

medo evidencia-se inextinguível. Acentua-se

mais e mais!

Porque tem que ser assim? A Bíblia traz luz a

respeito. Em Gn 3:10 vemos, pela primeira

vez, a palavra “medo” na experiência do

homem. Adão disse a Deus que o interpelou

por ter pecado: “

. A

consciência da sua pecaminosidade, face à

presença Santa de Deus no jardim, infundiu-

lhe o medo que d'Ele o fez esconder. E desde

então essa tem sido a triste signa do ser

humano. O medo no comportamento humano

tem origem no seu próprio pecado, face à

irrecusável Santidade de Deus, que repulsa e

condena o pecado. Não adiante o homem se

esconder de Deus e continuar no pecado! A

síndrome do medo se acentuará. Jamais o

homem encontrará em si mesmo os recursos

que a possam afastar. Somente Deus pode

operar nele a extinção da síndrome do medo!

O assunto levou-me a Dt 20:1-4, onde

encontramos lições preciosas sobre a

realidade imperiosa da síndrome do medo e o

modo como extinguí-la. Moisés fala ao povo:

“ ”, mostrando-lhes como agir

para extinguir a síndrome do medo.

- v 1-2

Moisés coloca, com transparência, a realidade

de guerra que o povo devia encarar. Ao

possuir a terra por Deus prometida, não

estaria o povo livre do problema terrível dos

confrontos com os inimigos, que tanto o

atormentou por séculos, desde a promessa

feita Abrãao. Ele tinha que ter a consciência de

que a guerra continuaria. Veja as expressões

“ ” (a expressão

“peleja” aparece três vezes e “pelejar” uma

vez); “

; “ (duas

vezes). Como cristãos devemos manter a

conscientização de que estamos numa guerra.

Temos inimigos e contra eles devemos lutar

com denodo e coragem. A Palavra de Deus

nos ensina isso amplamente: Jo 16:33 (“

; Rm 7:14-24; 8:5 (luta da

carne contra o Espírito); Ef 6:10-20 (a

armadura do cristão); I Pd 5:8 (o diabo é nosso

adversário e anda ao nosso derredor, como

leão que ruge procurando alguém para

devorar). Paulo declarou, ao termo de seu

glorioso ministério, que “

(Tm 4:7). Se quisermos extinguir a

síndrome do medo, temos que começar por

nos conscientizar da realidade da guerra em

q u e e s t a m o s c o m o c r i s t ã o s e da s

possibilidades que temos, no Senhor, para

vencermos (Fp 4:13). Não cometamos o erro

de nos esconder de Deus! Devemos ter

consciência das três realidades opositoras e,

tenazmente, combatê-las: a) realidade

satânica; b) realidade carnal; c) realidade

mundana. Não admiti-las e não combatê-las

fortemente é dar espaço ao inimigo para atuar

com êxito e derrotar-nos. Cristianismo não é

pique-nique nem festa banal para a satisfação

e o enlevo da nossa carne, onde o Espírito não

atua, mas é guerra permanente contra os

inimigos da espiritualidade.

v.1

Moisés estimula o povo a não ter medo dos

inimigos

. A presença do

Senhor extingue a síndrome do medo. Vemos

em Jo 20:19-22 que a presença do Senhor

ressuscitado no meio dos discípulos,

trancados na casa, com medo dos judeus,

transformou essa incômoda situação de medo

em alegria, paz e poder. Vemos como Jacó,

quando fugia com medo de seu irmão Esaú,

afastou totalmente a síndrome do medo: “

(Gn 28:15-16). A consciência da presença do

Senhor extingue a síndrome do medo.

Moisés estimula o povo a não ter medo dos

inimigos porque “

”. A companhia do Senhor

extingue a síndrome do medo. Os dois

discípulos que iam para Emaús, após o

dantesco espetáculo do Calvário, voltavam

frustrados e tomados da síndrome do medo.

Mas o Senhor ressuscitado, diz o texto (Lc

14:15), “ A

companhia do Senhor mudou o quadro e

extinguiu a síndrome do medo. No Sl 23:4,

Davi testemunha: “

A consciência da

companhia do Senhor extingue a síndrome do

medo.

Moises, afinal, estimula o povo a não ter medo

dos inimigos porque “

O Senhor é quem

peleja por nós e, por isso, a garantia do seu

poder vitorioso extingue a síndrome do

medo. Paulo afirma, com a convicção de um

guerreiro vitorioso, “

(Rm 8:31 leia todo esse

extraordinário cântico de vitória de 31-39). No

v. 37 diz:

Em Ef 6:10 Paulo afirma: “

A consciência do poder vitorioso do Senhor

extingue a síndrome do medo.

Para concluir, aconselho a leitura de II Co 4: 7-

11

O

Ouvi a tua voz no jardim e,

porque estava nu, tive medo, e me escondi”

não tenhais medo

peleja contra os teus inimigos

cavalos, e carros, e povo maior em número

do que tu” contra vossos inimigos”

No

mundo, passais por aflições, mas tende bom animo,

eu venci o mundo”)

combateu o bom

combate”

“pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair

da terra do Egito, está contigo”

Na

verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia”

o Senhor, vosso Deus, é quem

vai convosco

se aproximou e ia com eles”.

ainda que eu ande pelo vale

da sombra da morte, não terei medo de mal algum

porque tu estás comigo”.

o Senhor, vosso Deus, é

quem vai...a pelejar por vós contra os vossos

inimigos para vos salvar”.

Se Deus é por nós, quem

será contra nós?”

“Em todas estas coisas, porém, somos

mais que vencedores, por meio daquele que nos

amou”. Quanto ao

mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu

poder”.

1.

2.

3.

v. 4

4. -

v. 4

Conscientização da realidade da guerra em

que nos encontramos

Conscientização da presença do Senhor

Conscientização da companhia do Senhor

Consciência do poder vitorioso do Senhor
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MEDO
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O Ministério D.C.mimes agradece o convite

por termos tido o privilégio de trabalhar com

jovens no Sul do país no mês de Março, no

projecto Nova Geração, foram de facto dias

incríveis aqueles que passamos ali, dado que,

pudemos, ver Deus a trabalhar duma forma

visível e constante, a hospitalidade, o amor

com que aqueles irmãos nos receberam foi

fantástico a nossa gratidão e o nosso muito

obrigado aos casais que nos acolheram.

Deus usa pessoas humildes para fazerem

coisas extraordinárias " acreditas nisso ?

Queremos homens e mulheres que queiram

trabalhar neste ou noutros ministérios e que

estejam aptos para servir " Procura

apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro

que não tem de que se envergonhar, que

maneja bem a palavra da verdade" I Timóteo

2.15.

Temos trabalhado já em vários sítios e na

ve r d a d e s e n t i m o s q u e n a s v á r i a s

congregações na qual a obra não progride é

aquela que não tem objectivos definidos,

organização, sim, porque o nosso Deus exige

qualidade, que cuidemos da obra que é Dele "

Portanto, vede prudentemente como andais,

não como néscios, mas como sábios, remindo

o tempo, porquanto os dias são maus " Efésios

5-15.16 e também reparamos muitas vezes no

desinteresse de quererem fazer melhor para o

Senhor e a justificação que surge é quase

sempre esta " estou muito ocupado, não tenho

tempo " esta infelizmente é a maior

dificuldade que temos sentido até então para

a entrada ou seja no reforço de novos

membros para os 3 sectores deste ministério,

departamento de mímica, stand dcmimes,

audiovisuais - fotografia.

Uma novidade muito boa é que obtivemos a

resposta às nossas orações, Deus permitiu a

requisição duma carrinha para os D.C.mimes e

esta vai servir certamente o propósito pela qual

foi adquirida, andar pelo país testemunhando

aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por ti.

(Selah)

Agora ministério vai em breve deslocar-se até

Algés a convite da Núcleo se Deus permitir,

participarmos num trabalho evangelístico de

rua, queremos abrir um convite a todos os

irmãos consagrados e com testemunho que

sejam ministros da palavra , que queiram,

voluntariamente seguir connosco na carrinha

D.C.mimes neste e noutros eventos para

conjuntamente com o Irmão Trajano que é o

único que neste momento actual prega neste

ministério de forma a apoiá-lo neste campo,

permitindo-lhe assim se desdobrar também

para a os eventos de formação em mímica

aplicada dado que a ele também compete a

área de expressão, estes irmãos tem que ser

capazes de pregar na rua, em congressos e claro

nas várias congregações onde estejam

convidados os D.C.mimes.

Os D.C.mimes também se disponibilizam para

ajudar na planificação através de ideias

criativas e na incitação da criatividade para

realização de trabalhos evangelísticos com os

responsáveis das vária igrejas, organizações

evangélicas que assim o desejarem.

Telm.91 4922509.

Ministério D.C.mimes

http://dcmimes7.hi5.com

Por Frank SmithPor Frank Smith

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

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

António Calaim; : SilvérioAlmeida e Daniel Carvalho; 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

Apartado 131, P-2725-901 MEM MARTINS FUNDO MISSIONÁRIO CGD-SINTRA ESTEFÂNIA - 2145017614930

Carta do Departamento
Missionário

Prezados Irmãos,

Saúde e Paz em Cristo Jesus

O Departamento Missionário encontra-se

neste Dia de Pentecostes no ano de 2007,

a desafiar as igrejas e irmãos a

envolverem-se com o trabalho do Senhor

em Moçambique.

Foram escolhidos quatro situações com as

quais já muitos de nós nos encontramos

muito envolvidos e desde temos antigos.

Assim:

Desenvolvido

pelos Irmãos Maria do Carmo e Chris

Heremboroug estão a apoiar as igrejas que

se consideram sucessoras e herdeiras

espirituais de Nascimento De Jesus Freire

no vale do save e Beira.

Fundada porAmélia

Santos e a apoiar um trabalho na Ponta

Negra , já quase na fronteira com a Africa

do Sul.

Trabalho da

missionária Delci que na cidade de Maputo

tem um ministério fabuloso com crianças e

desprotegidos

em Moçambique A

família Jorge Pratas planeiam mudar para

Maputo e estabelecer este ministério de

Sucesso

Mais informações sobre cada um deste

ministério pode ser colhida através de

contactos pessoais ou acompanhamento

destes através dos Sites na Web:

projectomoz@kwiknet.co.mz,

hemborough_christopher@yahoo.co.uk

e-mail: delmigas@virconn.com,

ou: machimigas@hotmail.com

-Amélia Santos

[amelia_santos_1962@yahoo.com]

Bem hajam e possa o nosso bom Deus

abençoar os irmãos interessados nas

pessoas deste grande país africano de

Língua Portuguesa.

a) Projecto Moçambique.

b) Associação Vento.

c) Casa da Formiga.

d) MDI / Kid`s Games .

.

Projecto Moçambique

Casa da Formiga:

Associação Vento

MDI- Jorge Pratas
www.mozambiquechronicles.blogspot.com

BÍBLIAS PARA ÁFRICA
A Palavra de Deus é alimento para a alma

mas em África é quase impossível

adquiri-la. Colabore connosco no

suprimento desta necessidade. Envie-nos

o seu donativo e por cada 6,00 € nós

comprometemo-nos a colocar uma Bíblia

em África.

CLC - Av. Emídio Navarro, 89

3000-151 Coimbra T_239 833 391

e-mail: clcportugal.coimbra@gmail.com
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PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA

MOÇAMBIQUE

:: JORGE PRATAS

;: CHRIS E M. DO CARMO

:: LILIANA, MAFALDA E MARIA JOÃO

A “Portas Abertas” Internacional divulga

anualmente uma lista que classifica os países

em que há mais perseguição aos cristãos em

todo o mundo.

Encabeçando a lista deste ano, encontra-se a

Coréia do Norte. O islamismo é a religião

predominante em seis dos dez primeiros

países da lista: Arábia Saudita, Irão, Somália,

Maldivas, Iêmen e Afeganistão. Três países

contam com governos comunistas: Coréia do

Norte, Vietname e Laos. O Butão é o único

país budista entre os dez primeiros.

http://www.portasabertas.org.br/artigos/arti

go.asp?ID=3329

Queridos irmãos e amigos,

A minha viagem a Moçambique correu

muito bem, e conseguimos começar o

processo de pedido de registo de ONG, o

que nos providenciará um visto para

fixação de residência bem como isenção na

importação dos nossos bens pessoais.

Na segunda-feira tivemos uma audiência

com o Vice-Ministro da Juventude e

Desportos, da qual destaco a frase que mais

nos encorajou:

. Esta

audiência deu origem a outras entrevistas

durante a semana, nomeadamente com o

Director Nacional dos Assuntos para a

Juventude, e com o Director Provincial de

Desporto e Juventude que é também o Vice-

Presidente do Comité Olímpico. Em todas

elas fomos muito bem recebidos e

encorajados sobre a ajuda que podíamos

ser para a Juventude de Moçambique

através do desporto.

Mais difícil foi a nossa audiência com o

chefe de departamento das ONG's, no

Ministério dos Negócios Estrangeiros e

Cooperação.

Mas foi no meio deste desânimo que o

nosso Bom Deus usou alguns de vós para

me provar que Ele está no controle. Posso

mesmo dizer que senti as vossas orações

por nós nestes dias. Não esquecerei 2 e-

mails que recebi nessa “desencorajante”

tarde de terça-feira:

O primeiro, da A., que entre outras coisas

dizia assim: “…

De facto,

porquê temer?

O segundo, do J., “…gostaríamos de

continuar a receber notícias vossas e orar

por vós…

” Como é bom lembrar que Ele vai

continuar a abençoar, porque Ele já está a

abençoar! Eram 14:00 de sexta-feira, dia

20/4, quando recebi o carimbo no

Ministério dos Negócios Estrangeiros

(ONG's) que nos permitirá obter em

Portugal o visto para fixação de residência.

Obrigado por ter feito parte desta viagem!

Por favor, continuem a orar por nós!

Dia 16 de Abril audiência com o Vice-

Ministro da Juventude e Desportos

Dia 19 de Abril véspera da entrega do

Dossier com o nosso Projecto no Ministério

dos Negócios Estrangeiros

Dia 20 de Abril data de entrega da

documentação para registo do MDI como

ONG autor izada a trabalhar em

Moçambique

23/4/2007 Jorge Pratas Palma

Tel. 00 351 91 9763848

Prezados Amigos, com a mudança de casa

decidimos reconstruir o nosso Web site. Já

fizemos 'upload' duma grande quantidade

de informações novas, e em breve teremos

as últimas páginas, que faltam, completas.

O endereço ainda é

As notícias recentes de Moçambique são

das cheias ao longo do rio Zambeze. Muitas

p e s s o a s f o r a m e v a c u a d a s p a r a

acampamentos. Uma organização que está

a arranjar alimentos para essas pessoas,

chamada 'Fundação contra fome' pediu a

nossa ajuda porque quer compartilhar o

Evangelho com elas. Por isso quer usar o

nosso material que preparamos para as

escolas dominicais, e também quer usar as

cassetes das Escrituras na língua Sena.

Também um ciclone passou sobre o centro

do país, chegando a um lugar chamado

Vilanculos onde causou muito prejuízo. O

efeitos desse ciclone agora é que muita

chuva está a cair.

As nossas últimas notícias têm a ver com o

próprio trabalho Nós temos visto um

crescimento muito forte em todas as áreas

enquanto continuamos a apoiar as igrejas

em Moçambique. Isto em si é muito bom e

estamos muito animados, e tudo isto é

devido ao vosso apoio e as vossas orações.

Porém já chegámos a um ponto muito

significante porque agora é necessário que

aumentemos os fundos para sustentar este

crescimento. Muito obrigado pelo vosso

apoio e as vossas orações.

Chris, M. do Carmo

Há muito tempo que não damos notícias

sobre o contentor para Moçambique: uma

empreitada que teve início em 2005, mas só

chegará ao destino, se Deus quiser, em

Junho/Julho deste ano. Deus abriu portas,

colocou outras instituições, para além do

Projecto Momoli, no nosso coração para

ajudar com o material que foi angariado.

Desta forma, em Junho/Julho deste ano, o

contentor será enviado directamente para

Moçambique através da ABLA e passadas

três semanas, seguirá uma equipa de

portugueses para receber e distribuir o

material por diversas instituições e igrejas

locais.

Mais uma vez queríamos agradecer-vos

pelas orações e apoio.

Liliana, Mafalda e Maria João

“Vocês chegam a Moçambique

na altura certa! São muito bem-vindos”

desejo participar no v/

projecto…

! Estarei orando…”

Que o Senhor vos continue a

abençoar

“O coração do homem pode fazer planos, mas a

resposta certa dos lábios vem do Senhor. O

coração do homem traça o seu caminho, mas o

Senhor lhe dirige os passos” Prov. 16:1,9

“Muitos propósitos há no coração do homem,

mas o desígnio do Senhor permanecerá.” Prov.

19:21

“Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor;

como, pois, poderá o homem entender o seu

caminho?” Prov. 20:24

Se Deus for por vós ninguém será

contra vós

www.projectmozambique.com

8 Refrigério 116

Maio.Jun.2007



Refrigério 116

Maio.Jun.2007 ESTUDO BÍBLICO

9

Tão perto dEle, mas tão longe de mim.

Em relação ao seu Contexto:

Em Relação ao seu Carácter Em relação a sua Queda.

Consideremos o facto de Judas poder estar

com Jesus Cristo fisicamente, mas não nos

motivos do seu coração.

Coisas a ter em conta acerca de Judas

1-Único Discípulo da região de Judeia.

2- Tesoureiro e administrador do Governo

apostólico.

3- Cargo de confiança na comunidade

apostólica, muito bem visto pelos outros,

como homem prudente e administrador.

4- O Senhor lhe permitiu levar a bolsa do

dinheiro, absolutamente apto e útil quanto à

sua capacidade. Aquilo que foi uma bênção,

acabou por ser uma maldição.

5- Judas foi atraído a Jesus como o Messias

judeu e acreditou nEle como tal.

6- Judas pelo facto de pertencer aos doze,

tinha recebido o poder de sujeitar os

demónios e fazer milagres.

7- Se não estamos a cometer erro na nossa

observação Judaica, as compras para a Páscoa

teriam que ter sido feitas na tarde anterior,

pelo próprio Judas.

8- Ocupou um lugar de honra á mesa

1- Satanás já tinha posto em Judas, na tarde

anterior, a traição. João 13:2

Lc. 22:3. Satanás tinha uma porta aberta no

coração de Judas.

3- Não só reclamou, mas teve um lugar de

privilégio Só João sabia o sinal” “E aquele a

quem eu der o pedaço de pão” João 13: 26

4-Jesus começaria com Judas como

convidado principal na mesa.

5- Mt. 26:25 - pergunta se o tinham

descoberto.

6- O sítio em que se sentou foi chave, pela

intimidade.

7- Há um contraste entre o que ia fazer Jesus,

por um lado, e Judas pelo outro.

8- A tempestade, o ódio, a maldade que

rugiam no traidor, e a serenidade, o amor, a

paz que reinavam no Salvador.

9-Alavagem, foi feita como o escravo, e Judas

não reagiu. Isto distinguiria e caracterizaria o

Seu reino. No serviço estava a evidencia do

Governo e o poder.

10- Cristo sabia tudo quanto a Judas, mas não

naquele conhecimento que condena, senão

naquele conhecimento que uma e outra vez

falaria em advertência para salvá-lo.

11- João 13:27 “entrou”: o próprio diabo

entrou no coração de Judas.

12- Em João 6: 70-71, se bem que Cristo tinha

dito que era diabo, não disse que era “o

diabo” mas, sim que tinha características de

caluniador, murmurador, mentiroso e

acusador.

13- Na própria ceia havia um ritual, depois de

se ter passado pelo ritual do pão sem

fermento logo se elevava o copo duas vezes, e

se pronunciavam contínuas orações que

tinham a ver com o “Hailel” do Salmo 113-

118; depois, levantava-se pela terceira vez e se

fazia a oração e bebia, então começava-se a

refeição pascal e lavavam-se as mãos.

14-Além das observâncias, há uma coisa que

o Senhor viu. Viu Judas a ponto de dar o passo

fatal e a sua alma estremeceu de compaixão

por ele.

15-O mesmo bocado, que Ele ia passar-lhe,

que aliás era um sinal a João para que o

reconhecesse, era uma apelação a tudo o que

era humano em Judas.

16-O pão molhado era entregue ao derredor

da mesa e consistia numa sopa. Cordeiro

Pascal Bocadinho de pão sem fermento Ervas

amargas

17-Mateus 26:24 “Ai” é um último aviso que

incluía juízo.

E importante destacar, que nas quedas dos

homens chamados e reconhecidos por Deus,

há um amplo desenvolvimento da estratégia

de Satanás.

O que podemos observar, sem sermos tão

abrangentes, é que o próprio Adão e Eva, o

Rei David, o povo de Israel, os discípulos, a

própria Igreja primitiva, foram expostos a

esta estratégia diabólica. Olhemos para II

Samuel 24 onde Satanás incitou a David, para

recensear o povo. O seu nome significa

adversário, mas também se dá este nome de

maneira figurada aos homens que se opõem a

Deus. Satanás é o príncipe deste mundo. É

adversário do Trino Deus. E um incitador a

sermos apóstatas. Ele rodeia e apanha os

homens por engano.

Mateus 4:40 “Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te,

Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu

Deus adorarás, e só a ele servirás.”

Mateus 16:23 “Ele, porém, voltando-se, disse

a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me

serves de escândalo; porque não estás

pensando nas coisas que são de Deus, mas

sim nas que são dos homens.

Lucas 10:18 “Voltaram depois os setenta com

alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os

demónios se nos submetem. Respondeu-lhes

ele: Eu via Satanás, como raio, cair do céu.

Ver também Lucas 10:13-15.

Deus deu-me a oportunidade de estar nesse

lugar e posso dizer-te que não é um sítio para

passar férias, mas sim para contemplar,

reflectir, vendo a grandeza e a graça de Deus

frente à miséria e ao pecado dos homens.

Uma pessoa pode ver depois do juízo de

Deus, que hoje só ficam rochas e pó. Isto me

leva a pensar que onde o Senhor caminha e

deixa as Suas pegadas, podemos olhar para a

Graça e bênção de Deus mas por onde Ele

passou e não ficam as Suas pegadas somente

vemos um panorama de ruína cheio de

decepção e carência de bênção. Caminha

nosso Senhor no nosso coração? Estou

espantado pelo impacto da Sua pessoa na

minha vida? Podemos percorrer as páginas

da Bíblia toda, sermos reconhecidos pelo que

sabemos e pelo facto de termos resposta para

tudo, mas a pergunta que eu faço é esta: O

que percorre o meu coração é a Bíblia?

Hoje estamos tão fracturados pelas filosofias

seculares, que começamos a falar como o

mundo, comprando mentalidades deste

areópago gigante, analisamos as coisas pelo

exterior e pomos o rótulo “não é mau”, mas

esquecemos de fazer análises dos conteúdos

das coisas, da essência das coisas, de como

elas nos envolvem num sistema que está fora

d o p r o g r a m a d a i g r e j a e d o s e u

funcionamento. É triste ver crentes

alucinados e namorando de forma simpática

com palavras e modismos deste mundo, e

esquecemo-nos de II Coríntios 2:11 “para que

Satanás não leve vantagem sobre nós; porque

não ignoramos as suas maquinações Não

pratiquemos a estultícia, não brinquemos

com os princípios da nossa fé, ele não ataca de

maneira colectiva, mas sim de forma

individual, e fá-lo quando tu estás em baixo,

tirando-te do plano e dos propósitos santos

de Deus.

Olhemos para Hebreus 6: 4-6 “Porque é

impossível (inválido.) que os que uma vez

foram iluminados, e provaram o dom

celestial, e se fizeram participantes do

Espírito Santo, e provaram a boa palavra de

Deus, e os poderes do mundo vindouro, e

depois caíram (apóstata) sejam outra vez

renovados para arrependimento; visto que,

quanto a eles, estão crucificando de novo o

Filho de Deus, e o expondo ao vitupério”

Nota: aqueles que apostaram para seguir

outra coisa, sendo visível na sua maneira de

viver, é muito difícil que se incorporem

porque têm retrocedido muito.

Por Sérgio Martinez

A VIDA DE JUDAS
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O estudo que se segue foi apresentado para

análise no IV Congresso Nacional de Irmãos

em Mira nos dias 30 e 31 de Março 2007

- É a casa de Deus na localidade

1Cor.1.2+1Ped.5.2+1Tim.5.13

- É o sal e a luz na localidade (Mat. 5.13,14)

- Representa a noiva de Jesus Cristo no local .

Ef. 5.22-23

- Adorar a Deus através da oração, do louvor

e do testemunho

- Edificar o “edificio” Crescer na doutrina, no

amor e consagração a Deus

- Crescer em graça e numero - evangelizar

com o testemunho pessoal e colectivo de

modo a ganhar almas para Cristo e

consequentemente para a igreja

- Por transferência de irmãos de outras

localidades

- Por aceitação de crentes desavindos de

outras igrejas

- Por salvação dos filhos de crentes da igreja

local

- Por meio do evangelismo e testemunho

pessoal ou colectivo.

: um destes itens é anti-biblico e contrário

á mensagem de Jesus

1-Falta de paixão pelas almas perdidas

falta de ensino; falta de amor ao

próximo; desleixo; conformismo

2-Mau testemunho cristão

- Orgulho,

-Falta de arrependimento

- Falta de perdão;

- Divisões no corpo por falta de amor;

- Dificuldade de relacionamentos entre os

membros.

3-Confusão doutrinária

- Sem identidade biblica,

- Sem orientação espiritual

Com anciãos sem qualificações

Não tem a correcta visão de Deus quanto:

- Ao ministério da mulher e do homem na

igreja local

-Ao valor do baptismo

-Ao zelo, santidade e reverencia

4-Ecumenismo.

- Tem membros mas sem um compromisso

cristão,

- Para os membros o importante é estar bem

consigo próprio.

- Os membros insistem que “todos” somos

irmãos

5-Comodismo.

- Já faço muito indo aos cultos

- Não tenho tempo para mim, muito menos

para os outros

6-Crise de valores. Os crentes

- Não cresceram ainda são bebés

- Não são discípulos de Jesus,

- O divertimento sobrepõe-se ao trabalho de

evangelizar

- Tem comportamentos idênticos aos não

cristãos

1-Reavivamento

- Que não é um clube

- Que não pertence a este mundo

- Que é embaixador de Cristo

- Que foi remida pelo sangue de Jesus

2-A igreja necessita de dar lugar ao Espírito

Santo para que este use cada um para o que for

útil.

3-A igreja precisa de sentir a eminente vinda

de Jesus.

4-A igreja necessita da doutrina de Jesus e de

viver o senhorio de Cristo

1-Demonstração do amor

- A igreja local precisa de viver o amor de

Deus.

- A igreja local precisa de revelar o amor e

comunhão entre os irmãos

2-Uso dos dons. Toda a igreja local,

correctamente instituída, possui dons

espirituais que devem ser activados

3-Obediencia individual

1.Apartar-se de toda a aparência do mal.

1Tess.5.22

2. Orar com entendimento. 1Cor.14.15

3. Conhecer a Palavra de Deus. Sal.119.11

4-Trabalhar

1. Falar de Cristo a tempo e fora de tempo a

todos. 2Tim.4.2

2. Testemunhar com a nossa vida: no

comportamento, no vestir, no agir e no falar

5-Dinamismo nas acções

1. Falar com da Palavra

2. Opor-se contra as doutrinas e

filosofias que desviam as pessoas de Cristo

6-Realização de actividades especiais

1. Conferencias sobre temas bíblicos

específicos

2. Acções sociais junto de doentes e pobres.

3. Ter a casa de oração o mais tempo possível

aberta

A igreja local só cresce se Jesus governar a

igreja, ora se Jesus governar há paixão pelas

almas perdidas.

Havendo paixão pelas almas a pregação é

ungida pelo Espírito e almas serão

convencidas.

Aigreja só cresce se for confrontada com amor

que tem por Jesus.

O QUE É UMA IGREJA LOCAL

P

Nota

.

ropósitos da igreja local

Modo de crescimento da Igreja Local

Impedimentos ao crescimento

Estratégias para o crescimento

Soluções para o sucesso cristão

Conclusão:
por

causa de

por causa de:

;

Aigreja sobrevive:

A igreja :

Aigreja é universalista:

Há ideias pre-concebidas:

:

A igreja local necessita de interiorizar:

autoridade

com vigor

Samuel Pereira
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O Crescimento da Igreja Local
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O
dia de Pentecostes com a efusão

do Espírito Santo (At. 2.1-4), deu

começo à era da Igreja Corpo de

Cristo (até ao dia em que ele voltar para a

tomar para si) e o surgimento de igrejas

locais.

Foi em Jerusalém que começou a epopeia

da Evangelização, por toda a parte

abriram-se igrejas locais e o Evangelho era

pregado em todos os lugares, mas foi em

Jerusalém, que começaram as primeiras

revelações de crentes que não haviam

nascido de novo (At. 5.1-10)...

A conversão de Paulo, foi um evento que

trouxe um forte impulso para a expansão

do Evangelho...

As cartas às igrejas revelam que a vida dos

crentes muitas vezes não se associava aos

d e s e j o s d o S e n h o r J e s u s e a o s

mandamentos que havia deixado para

serem observados pelos seus discípulos...

João13.34; 14.15; 14.21-23; 15.12-17.

são os

que permitem que a religiosidade se

sobreponha ao amor e mandamentos de

Jesus, à palavra de Deus e à sua nova

natureza.

A igreja em Corinto que se dizia uma igreja

local forte e espiritual era um centro de

problemas, as dissensões e contendas entre

crentes por preferências de servos fiéis do

Senhor (1 Cor. 1.11- 13), por que não

cresceram na fé (ficaram num estado de

meninos), vivendo na carne andavam

segundo os demais homens cheios de

invejas, contendas e dissensões (1 Cor.3. 1-

4). Esta forma de ser induzia-os a vidas sem

moralidade e respeito e praticavam todo o

tipo de impurezas (1 Cor.5. 1-2), por falta

de amor uns para com os outros não se

entendiam por isso viviam litigiosamente

(1 Cor.6. 1-7). Afalta de amor e consagração

era tão acentuada que até na celebração da

Ceia contendiam uns com os outros (1 Cor.

11.17-19).

As igrejas na Galácia não estavam

suficientemente firmes e logo que surgia

outro tipo de Evangelho e doutrina

deixavam, indo após eles: Maravilha-me

que tão depressa passásseis daquele que

vos chamou à graça de Cristo, para outro

evangelho... ('Gál. 1.6-9).

Na igreja em Éfeso Paulo teve necessidade

de apelar aos crentes, para não viverem

como os demais gentios entenebrecidos no

entendimento e separados da vida de Deus

pela ignorância que há neles, pela dureza

do seu coração perderam todo o

sentimento e se entregaram à dissolução

(Ef.4.12-21).

À igreja em Colossos teve de chamar a

atenção, para as falsas doutrinas (Col.2.4)

assim como para a religiosidade que

procuravam implementar com ordenanças

como se vivessem no mundo baseados em

preceitos e doutrinas de homens (Col.2.20-

23).

São salvos pela fé como uma dádiva de

Deus, todos os que crêem em Jesus e o

aceitam como Senhor e Salvador. “Pela

graça sois salvos, por meio da fé e isto não

vem de vós é dom de Deus” (Ef 2.8), é o

processo de crer e receber Jesus como

Salvador que nos torna filhos de Deus por

adopção; “mas a todos quanto o receberam

deu-lhes o poder de serem feitos filhos de

Deus”.. .por isso somos filhos de Deus por

adopção (Jo.1.12 e Ef 1.5). Este é o mistério

do novo nascimento, Jesus disse a

Nicodemos: aquele que não nascer de novo

não pode entrar no Reino de Deus (Jo.3.3).

Este é o nascimento gerado do céu sem

intervenção do homem, os quais não

nasceram da vontade da carne, nem da

vontade do varão, mas de Deus Jo. 1.13).

Os filhos de Deus não podem permanecer

no pecado porque são nascidos de Deus (1

Jo.3.9), por isso devem amar os seus

irmãos, porque quem não ama não é de

Deus (1 Jo.3. 10), assim vive uma

verdadeira comunhão espiritual com

todos, porque ama a justiça e pratica-a.

Porque tem uma nova natureza e por isso

aborrecem o mundo e não tem prazer

algum no que no mundo há, porque não

são deste mundo .

Todos os que são filhos de Deus, são

cidadãos do Reino dos céus, e Jesus foi

preparar-lhes lugar (Jo.14.2-4) assim

devem viver e pensar nas coisas que são do

céu (Col.3.l.2), porque é lá que está a sua

cidade de onde esperam o Salvador, o

Senhor Jesus, que transformará os seus

corpos abatidos, para serem conforme o

seu corpo glorioso (Fp.3.20-21).

Feitos novas criaturas pelo novo

nascimento, o que era velho ficou para trás

e tudo se fez novo, é o começo de vidas

novas (II Cor. 5.17), guiados pelo Espírito

de Deus, vivem como filhos de Deus

(Rom.8. 14-16), procurando viver vidas

irrepreensíveis e inculpáveis no meio de

g e r a ç ã o p e r v e r s a ( m u n d o ) ,

resplandecendo com astros no mundo

(Fp.2. 14-15), por isso sabemos, que

devemos viver como filhos da luz (Ef.5.8).

Não convivendo com as obras das trevas,

antes devemos rejeitá-las e condená-las,

porque como filhos de Deus temos o fruto

do Espírito para aprovar tudo o que é

agradável ao Senhor (Ef.5.9-11).

O selo do Espírito Santo nas suas vidas é o

garante da vida eterna e de que foram feitos

filhos de Deus pela promessa (II Cor.1.21-

22 cp. Ef. 1.13).

Crentes evangélicos que professam a

religião, porque gostam do sistema, da

forma de culto, dos cânticos, do ambiente e

rituais, mas que permitem que o mundo

tenha influencia nas suas vidas? Estes não

tem amor nem se preocupam pelas almas

perdidas. Não tem convicção de ter uma

nova natureza e de serem uma nova

criatura, dando mais importância às

tradições e costumes do que á direcção do

Espírito santo.

Filhos de Deus são aqueles que fieis e

submissos. vivem para fazer a sua vontade

de Deus e procuraram agradar-lhe em tudo

fazendo esforços para terem vidas santas e

cheias de luz com um testemunho vivo e

cheio de amor para que os homens

(perdidos) . São aqueles que aceitam Jesus

com seu Senhor e Salvador e desta forma

chegam a conhecer Deus e ser morada do

Espírito Santo

Portanto: Se somos filhos de Deus vivamos

como filhos de Deus

Crentes que não dignificam a Deus,

Crentes nascidos de novo são Filhos de

Deus (1Jo.3.1-3)

Portanto: Que pessoas nos convém ser?

Excerto do tema no IVCNI - 31Mar2007

Por Vítor Encarnação

Crentes ou Filhos de Deus ?



MEDITAÇÃO

Tanto o Salmista como o profeta

Jonas empregam esta frase: “As

Tuas ondas», e nem um nem outro

tinham muita razão para gozo, devido à

situação em que estavam; mas, através de

todas as dificuldades e da sua situação tão

aflitiva, reconheciam que essas ondas que

ameaçavam submergi-los eram as ondas do

Senhor, e isso transformou tudo para

aqueles servos do Senhor, como

transformará para nós se tão somente

soubermos discernir o que são realmente as

«Suas» ondas.

Pedro e os seus companheiros tinham

passado uma noite inteira na pesca, sem,

contudo, apanharem coisa nenhuma; de

manhã o Senhor pediu emprestado o barco

de Pedro e, depois de ter de dentro do

mesmo ensinado a multidão por algum

tempo, quis recompensar Pedro pelo

tempo perdido. Ordenou-lhe que se

afastasse da terra e que lançassem as redes;

Pedro não via como aquilo podia dar mais

resultado do que durante a noite, mas,

como era Jesus, sempre Lhe fez a vontade e

ficou maravilhado quando apanharam

tanto peixe que já não podiam tirar a rede!

Pedro, naquele dia de manhã, estava

farto daquelas ondas que o tinham levado

para uma e outra banda durante toda

aquela noite sem nenhum resultado; não as

via com bons olhos naquele dia de manhã e

não tinha grande vontade de tentar outra

vez tirar algum proveito delas. Pode ser que

tu estejas a sentir a mesma coisa; esse mar,

essas ondas da tua vida não têm rendido

grande coisa até agora. Não te dão

satisfação, nem alegria, nem vês como hão

de dar. A tua vida parece-te como aquelas

ondas para Pedro vazia?

Pedro tinha-se esquecido de uma coisa,

de que talvez tu te tens também esquecido;

esse mar, essas ondas eram do Senhor; «As

Tuas ondas»; Pedro tinha tentado tirar

proveito desse mar sem o Mestre do mar e,

é claro, o resultado não era nenhum nem

podia ser.

Ele podia ser mestre do barco, como tu

talvez queiras ser «mestre» da tua vida,

mas ele não podia ser mestre das ondas,

como tu não podes ser «mestre» do teu

destino, das tuas circunstâncias, enfim, de

tudo quanto compõe a vida exterior. Há

apenas uma maneira de tirar algum

proveito desta vida no mundo é aceitar o

domínio do Senhor Jesus, pores a tua vida

debaixo da Sua autoridade; doutra maneira

as “ondas» desta vida não te darão proveito

nenhum.

Jonas fugia de diante da Face do Senhor,

num navio que ia para Tarsis, quando afinal

o Senhor lhe tinha dado ordens para ir

pregar o arrependimento em Ninive.

O Senhor mandou uma tempestade e o

navio encontrava-se em perigo; Jonas

disse-lhes o remédio deviam lança-lo ao

mar, pois ele bem sabia que por sua causa o

temporal se tinha 1evantado. Os homens,

ao ver que nada conseguiam, tomaram

J o n a s e l a n ç a r a m - n o a o m a r .

Imediatamente o temporal cessou.

Jonas, das entranhas de um peixe que o

Senhor tinha preparado, orou, e na sua

oração disse «Todas as Tuas ondas e vagas

têm passado por cima de mim...« Jonas via

naquele medonho temporal as ondas do

Senhor, ondas que o impediam de

continuar o seu caminho de rebelião, ondas

que não, deixavam que ele se afastasse mais

do Senhor, dos Seus caminhos ou do Seu

serviço. Em símbolo, haviam de ser ondas

de morte para Jonas; aquele velho e rebelde

Jonas havia de ficar sepultado nessas

ondas; deviam ser o seu sepulcro, pois o

Jonas que saiu das ondas era já outro um

profeta obediente, poderoso, que deu

começo a um despertamento espiritual em

Ninive pela sua pregação.

És tu um Jonas? Tens-te afastado do

caminho que bem sabes ser o caminho do

Senhor para ti, e andado por caminhos que

te apetecem melhor? Tens dado ouvidos à

voz do «homem velho» e dos seus desejos, e

estas no meio daquele temporal de paixões

e vícios que sempre rodeiam a vida que se

afasta do Senhor? Queres voltar? Há

apenas um caminho -é pelas ondas de

morte com Cristo.

Paulo estava preso e ia para Roma num

navio em que iam também outros presos e

soldados, como temos no capítulo 27 dos

Actos dos Apóstolos. Numa certa altura

levantou-se um temporal que obrigou os

marinheiros a encalhar o navio na ilha de

Malta. A carga já estava perdida, agora iam

perder o próprio navio e, quem sabe talvez

as suas próprias vidas. No meio dessa

confusão, destruição e perigo, o apóstolo

tinha afirmado que cria em Deus ou, em

outras palavras, que as próprias ondas e

ventos estavam de baixo da mão do seu Pai

Celestial; eram ondas do Senhor. Para onde

levaram Paulo? Para o naufrágio, sim; para

a água, pois ele, como os outros teve que se

salvar nadando, mas mais, levaram-no para

aquele povo de Malta, no meio do qual o

Senhor operou sinais e maravilhas por

meio do Seu servo As «ondas do Senhor»

levaram-no pára servir de bênção para

aqueles que jaziam em trevas e na sombra

da morte.

Pedro e os outros discípulos estavam no

barco a atravessar o lago e era já noite. O

Senhor Jesus tinha ficado em terra orando,

e eles, sós, daí a pouco encontravam-se no

meio de uma tempestade. Diz a Palavra que

o vento era contrário e o barco era açoitado

pelas ondas.

De repente, os discípulos viram o Senhor

caminhando por cima do mar e Ele

assegurou-lhes que era Ele mesmo, nas

palavras: «Não temais: sou EU”. Pedro

disse-Lhe logo: «Se és Tu, manda-me ir ter

contigo por cima das águas”.

Enquanto que, para os outros, essas

ondas eram uma separação do Senhor,

levando-os talvez para mais e mais longe

d'Ele, para Pedro eram um caminho que o

levava até junto do Senhor.

É a diferença entre um crente triunfante e

um crente derrotado: as «ondas” açoitam

este mas são um caminho para aquele. O

sofrimento e provação ou nos afastam do

Senhor ou nos levam para mais perto d'Ele;

ou endurecem o coração ou levam o crente

a maiores aventuras de fé. Enquanto os

onze discípulos eram açoitados por essas

ondas, Pedro calcava-as aos pés; enquanto

levavam os onze para uma e outra parte,

Pedro serviu-se delas para se aproximar do

seu Senhor. Pedro não pediu: «Se és Tu

Senhor, manda parar esta tempestade,”

mas pediu poder para se servir dela Muitas

vezes perdemos o nosso tempo a clamar ao

Senhor pela libertação das provações,

quando Ele quer que conheçamos que são

ás ondas d'Ele prontas a transformarem-se

em caminho para Ele.

12 Refrigério 116

Maio.Jun.2007

As Tuas Ondas

Por Frank Smith



Refrigério 116

Maio.Jun.2007 EVANGELIZAÇÃO

13

JOÃO 3:16

DEUS AMOU -

O MUNDO.

DE TAL MANEIRA

QUE DEU O SEU FILHO UNIGENITO

PARA QUE TODQ AQUELE

QUE NELE CRÊ:

NÃO PEREÇA

MAS TENHA A VIDA ETERNA

Que Maravilhoso; Porquê?

Deus é Amor, E não o fez devido aos nossos

méritos, mas devido à sua própria

Natureza - Deus é Amor. Foi a maior

Revelação à humanidade: Deus amou até

ao ponto de se identificar com o homem. E

o Deus de Amor e de Paz seja convosco.2

Cor 13.11

Era natural que amasse os

seus, aqueles que através dos séculos se

mantinham fieis e obedientes, mas o

mundo inteiro, mesmo os injustos, maus e

desobedientes, grandes e miseráveis peca

dores, criminosos, etc. Não é fácil

compreender o objectivo supremo de tão

infinito amor. Jesus, porém apresentou-nos

textualmente a mesma doutrina; Amai a

vossos inimigos, bendizei os que vos

maldizem, orai pelos que vos caluniam,

maltratam e vos perseguem.Mat.5:44

: Aqui não se trata de

um amor vulgar - Deus amou até ao

infinito e com quanta intensidade;

infalível, inefável, Eterno, incondicional,

Sem fim; Quem pode medir sua altura,

profundidade, largura e comprimento?

excede o nosso entendimento. Deus quer

ganhar-nos pelo seu amor e não pelo medo

e ameaças de julgamento. Ninguém tem

maior amor do que este, de dar alguém a

sua vida pelos seus amigos.Jo.15:13

:

Deus segundo a sua providência

determinou salvar o homem do

lamaçal do pecado, enviando á

terra o seu próprio e único

Filho. Toda a vida de Jesus se

p o d e r e s u m i r n o a m o r.

Exemplif icou o que nós

devíamos fazer; amando o Pai.

: Ê um

verdadeiro convite para todos sem

distinção de raças, cores, ou credos. Vinde

a mim todos os que estai cansados e

oprimidos e eu vos aliviarei.Mat.11:28.O

seu amor abarca o rico e o pobre, doente e o

são, o casado e o solteiro, o triste e o alegre,

todos sem excepção a todos quantos o

receberam deu-lhes o poder de serem feitos

filhos de Deus, aos que crêem no seu

Nome.Jo.1:12

Esta é a condição

fundamental. Precisamos de crer em Jesus

para ser salvos. Antes de operar qualquer

milagre de ordem física ou moral, o Divino

Mestre exigia fé sempre.

“Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.”

“Oh! mulher grande é a tua fé” Jesus vendo

a fé dele disse. “Tem ânimo filha, a tua fé te

salvou.”

“Em verdade vos digo, que se tiverdes fé

como um grão de mostarda, nada vos será

impossível.”

“ Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.”

: Que grande consolação de

esperança. É o propósito firme daqueles

que aceitam Jesus pela fé. Não podemos

confiar nas obras, por melhor que pareçam.

: Ter vida

é muito - vida abundante é muito mais,

mas vida eterna é tudo. É algo promissor

que não pode falhar.

O Céu e a Terra passarão para sempre, para

ti e para mim.

Ao mesmo tempo é uma dádiva

incomparável que nos leva á verdadeira

felicidade com Deus e os Santos Anjos, e

todos os redimidos,

Gozo indizível inefável e glorioso:Aleluia!

Por José Augusto Pontes

O Maior e o Mais Sublime AMOR

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

�

�

�

Um Evangelho de S. João (da Bíblia);

Um Curso Bíblico por Correspondência;

Uma Visita Nossa (território nacional).

Poderá também fazer este pedido via e-mail para:

Remeta para Refrigério, Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares.

Nome:____________________________________________________________________________________

Endereço:_________________________________________________________________________________

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

geral@refrigerio.net

3 TIPOS DE AMOR
1) Desejo sensual, que não é o

verdadeiro amor

2) Amor = Amizade entre família,

entre amigos. Exemplo:. dou amor a quem

me ama

3) O Amor Divino. incondicional,

sobrenatural, profundo de Deus. Jesus

neste tipo deAmor nos deu mandamentos.

O Mundo dos Homens -Humanidade é o

Mundo alienado e condenado, mas recebe

no dom do amor (Agape) de Deus a opção

da vida Eterna, isto é Salvação, em que a:

1) O Sua força motriz é o amor

2) O Seu iniciador éDeus

3) O Seu Mediador é o Filho Unigénito Jesus

4) O Seu destinatário é o Mundo

5) O Seu beneficiário é todo aquele que crê

6) O Seu galardão é a Vida Eterna.

Eros:

Phíleu:

Agape:



JUVENTUDE

N
os dias de hoje o telemóvel é

utilizado cada vez por mais

pessoas porque possibilita

comunicar de qualquer lado ou lugar e

em qualquer momento. As pessoas

usam-no no trabalho, para falar com

amigos, para pagar contas de água e luz,

consultar saldo bancário, para combinar

encontros, etc, etc. E de facto uma

invenção de extrema utilidade.

O mundo funciona em função da

comunicação. E quanto mais rápida e

acessível ela for, mais depressa as

pessoas resolvem toda a espécie de

problema do dia-a-dia.

Falei de problemas do dia-a-dia e os

problemas mais profundos, como por

exemplo: a vida para além da morte; a

salvação da alma, estes, não se resolvem

com um telemóvel comum.

Mas, há quase dois mil (2000) anos foi

inaugurada uma rede de comunicações

móveis, ainda mais eficaz do que as

actuais; eu explico como começou e como

funciona:

Quando Deus criou o homem, havia uma

estreita relação entre o Criador e a

criatura. O homem desobedeceu ás

ordens do Criador; e a comunicação que

até então existia, passou a ser diferente;

com muito menos frequência até que um

dia, Deus enviou dos Altos Céus o Seu

Filho para consertar esta falha de

comunicação.

Foi muito difícil, complicado e penoso;

mas Deus previu tudo. Foi necessário

que o Seu Filho, Jesus Cristo morresse

numa cruz para “RESTABELECER” a

comunicação.

Depois o mesmo Jesus

Cristo ressuscitou e

subiu para junto do

Pai; onde se encontra.

Foi nessa altura, que

f o i i n v e n t a d o o

Telemóvel.

Para act ivação : É

necessário que quem

queira aderir e esta

rede “reconheça que é

p e c a d o r ” e s e

arrependa dos seus

pecados”;

E n e c e s s á r i o q u e

receba Jesus como seu

Salvador e Senhor

identificando-se com a

Sua morte na Cruz.

Reconheça que Jesus

levou sobre si os

nossos pecados e já

pagou o preço da nossa

injustiça, na Sua morte.

Assim logo que receba

na sua vida es te

Salvador, também é-lhe dado o Espírito

Santo que é o meio que vai possibilitar

fazer as chamadas e descodificar e

aperfeiçoar o que se diz ou fala;

(Rom.8:26).

O aderente a esta rede passa a chamar-se

Filho de Deus.

Quanto ao Preço a rede é “gratuita”

porque todos estes serviços já foram

pagos pelo sangue que Senhor Jesus

Cristo derramou no Calvário.

E quanto aos serviços disponíveis” são:

adoração, oração, louvor, intercessão,

petição, gratidão, e muitos mais.

Quanto ao “Horário”: 24 horas por dia; 7

dias por semana; 365 e/366 dias por ano;

Quanto à sua “Autonomia”: Ilimitada.

Quanto ás suas “Características”.

Nunca está interrompido; basta o

pensamento para comunicar; possibilita

a resolução de todos os problemas que se

possam imaginar.

Jesus Cristo providenciou-nos um

telemóvel ”Incomparável”: é portanto,

um privilégio muito grande de

podermos falar com o Criador, em

qualquer sítio, hora, em Oração.

Bom é levar a Deus as pequenas

preocupações, as insignificantes dores e

as necessidades da vida diária.

Coloquemos tudo diante do Senhor; uma

contrariedade, uma palavra que feriu,

um problema de dinheiro, uma tristeza.

O que tu não podes confiar a um amigo,

podes dizer sem temor ao Senhor. Os

homens são muito frágeis para nos

ajudar, porém Deus, tem poder para

resolver todos os nossos problemas,

mesmo que nos pareçam demasiado

grandes.

E x p l i c o c o m o

funciona:
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O TELEMÓVEL

Por António José (Igreja em Braga)
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BRITO - GRANJA: 25.º ANIVERSÁRIO ACAMPAMENTOS ÂNCORA

CENTRO BÍBLICO DE ESMORIZ

RETIROS ESPIRITUAIS PALHAL

Comemorou no passado dia 25 de Abril, o

seu 21º.Aniversário, a Igreja Evangélica em

Brito S.Felix da Marinha (VN Gaia). ~

Várias almas puderam ouvir a Palavra de

Deus e ter uma experiência diferente nas

suas vidas: Que o nosso bom Deus faça

crescer e frutificar a semente lançada em

cada coração com a pregação do evangelho

nessa tarde pelo ir. João António, e pelas

várias participações.

A todos os que de bom grado de imediato

se disponibilizaram para nos apoiar na

Obra do Senhor neste dia; o nosso

profundo agradecimento.

Estamos convictos de que Deus está

fazendo uma obra maravilhosa nos

corações de algumas almas neste lugar;

pelo que pedimos as vossas orações por

este povo; para que Deus nos ajude com a

Sua divina sabedoria e correcção, para que

a nossa conduta não possa servir de

tropeço, mas de apoio , às almas famintas,

com fome e sede da Sua Palavra.

Daniel Lopo

Para jovens com mais de 14 anos a decorrer

de 5 a 12 de Agosto de 2007, próximo de

V.PraiaAncora.

Preço de 50 euros. Para mais informações

por favor contactar: Paulo ou Madalena

Vieira: 253274137 ou 937405796

1 29/7-4/8 Crianças( 6-12 anos)

2 5 a 11/8 Jovens (20-35 anos)

3 12-18/8 Sub16 (13-16 anos)

4 19-25/8 Jovens (15-30 anos)

Preços: 1)- 65€ ; restantes 70€

CBE Rua dos Desportos, 220

3885-558 ESMORIZ

AGENDA:

2 de Junho - .

-

9 Junho -

9,10 Junho-

16 Junho -

17 Junho -

16 Setembro -

5 Outubro -

5,6,7 Outubro - 1 .

.

66 º Encontro Nacional de

Anciãos e Obreiros em Gulpilhares, ás 10

horas, com programa responsabilidade

dos irmãos da CIIP-Sul.

Congresso de Senhoras ás 15

horas no C. B. de Esmoriz

Convenção Beira Vouga, ao

longo de todo o dia no salão da Igreja em

Sangalhos.

Jantar comemorativo dos 40

anos do CBE Angariação de Fundos.

Baptismos no Rio Certima em

Perrães Oliveira do Bairro, a partir das 10

horas.

Baptismos no Rio Cértima,

Perrães, a partir das 10 horas.

V Encontro Nacional de

Irmãos. (Tocha a confirmar)

2 º Congresso Nacional

de Jovens

1ºRetiro

2ºRetiro

3ºRetiro

4ºRetiro

5ºRetiro

6ºRetiro

7ºRetiro

8ºRetiro

9ºRetiro

6-10anos de 1a7/7

Direcção: Pedro/Eunice Sousa

Tema: Historias Missionarias

11-12anos de 8a14/7

Direcção: Rui/Albertina Martinho

Tema: Ensinando Caminho Certo

12-13anos de 15a21/7

Direcção: Vítor Brás/Graça Lopes

Tema:Avida de Jesus

14-15anos de 22a28/7

Direcção: Joel/ Silva/ Teresa M

Tema: Sem desculpas

15-17anos de 29/7-4/8

Direcção: Quim/Cila Matos

Tema: Tesouros Escondidos

18 e +anos de 5a11/8

Direcção: Samuel/Cinda Pereira

Tema: Intimidades

Familiar de 12a19/8

Direcção: Paulo/Cila Duarte

Tema: 11 Lições de vida

16 e +anos de19a25/8

Direcção: Paulo/Xana Teixeira

Tema:Aessência da Lei de Deus

20 e +anos de 25/8a1/9

Direcção: Rui/Júlia Oliveira

Tema: Restauração

Preços: 55€ cada retiro Tel.234851738

Apartado 12 3860-464 - Pardilhó

INTERNET PARA IGREJAS EVANGÉLICAS

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/.



VIDA PRÁTICA

N
estes dias que correm, em que há

uma tendência geral para

questionar ou simplesmente

ignorar os valores divinos, convém aos

cristãos perceberem ou terem, a orientação

divina para este assunto, para que a

instituição mais bela criada por Deus, com

vista à felicidade das famílias, não seja um

campo de conflitos, desentendimentos e

tristezas.

Vamos, primeiro, tentar definir os termos:

é um contrato civil, perante

a autoridade, com o reconhecimento, em

primeiro lugar, da família e da sociedade

em geral. É um acto importante porque é

realizado perante uma autoridade, a que a

Bíblia manda respeitar, e que testemunha e

a legaliza em nome da sociedade.

é o reconhecimento de

casais que se formam sem contudo

oficializarem legalmente tal união, vindo a

adquirir um reconhecimento ao fim de

determinado tempo.

é a união de duas vidas de

uma forma tão íntima, motivada pelo amor

divino, que os dois não formam senão uma

só carne. É uma instituição divina,

conforme se lê em Génesis 2:21-24. E o

Senhor Jesus confirmou as palavras do Pai,

conforme se lê em Mateus 19:4-6,

concluindo desta maneira: «

». Trata-se,

portanto, dum ajuntamento feito por Deus.

Tenho ouvido de vários crentes que o

casamento civil é que tem validade,

colocando em plano secundário, a

cerimónia na igreja local. Isso não é

verdade. Seria verdade se os noivos

tomassem tal cerimónia apenas para seguir

uma tradição, um ritual bonito para

apresentação das lindas vestes dos noivos,

para posar para a fotografia, para se verem

e sentirem o odor das lindas flores e, enfim,

a satisfação dos convidados.

O mais importante é o

“casamento cristão”,

m e l h o r d i r e i , o

matrimónio porque é

realizado pela noiva de Cristo, a igreja,

perante Deus e com a bênção de Deus,

através dos ministros de Deus.

de gratidão

por aquele ou aquela que Deus concedeu

um ao outro e o pedido da indispensável

bênção de Deus para o novo lar.

A cerimónia perante a igreja indica que o

Matrimónio foi devidamente instituído e

que os cônjuges o querem testemunhar e

honrar. Em simples casamentos civis e

uniões de facto não passam de simples

parceiros com a tentativa de uma

convivência mais ou menos harmoniosa,

quando não interesseira, em que Deus não

deve ter qualquer interferência.

Em Génesis 2:18 Deus diz, na última parte

do versículo: «...esteja como diante dele».

De acordo com o original hebraico significa

“aquela que completa a sua vida”. É como

que fundir duas pessoas numa unidade

harmónica e criativa de corpo e alma,

vivendo sempre para se completarem um

ao outro. Por isso é que eles quiseram pedir

a bênção de Deus para o seu matrimónio e

agradecer-Lhe o amor que os une. Pediram

o Seu auxílio a fim de manterem as

promessas e permanecerem fiéis um ao

outro, conscientes de que suas vontades e

sentimentos podem vacilar, e eles querem

contar com o Deus de toda a graça,

escutando e vivendo a Sua Palavra; e felizes

por serem acolhidos por toda a igreja,

contando com as orações e simpatia de

todos os irmãos.

Este é o ideal cristão que deve ser seguido

pelas igrejas no aconselhamento dos

noivos. A formação de casais sem este

sentimento está fadada ao fracasso, mais

tarde ou mais cedo.

Portanto, a relevância que o matrimónio

tem no contexto geral das Escrituras deve

levar os jovens noivos a fazerem desse acto

um acto sagrado buscando a indispensável

orientação divina. E, por tal facto, devem os

noivos desejar que tal culto especial se

realize no seio da igreja do Senhor. Se não

for possível pela exiguidade do espaço,

façam-no, em mútuo acordo num espaço

decente, que inspire à solenidade, à

reverência no louvor e acção de graças. E

que os fundamentos de um matrimónio

bem sucedido têm em conta os valores da

decência e da ordem.

Para o casamento pode-se ir pelo amor

“eros”, isto é, pela simples paixão sensual.

Ou pelo amor-“phileo”, que significa

amizade, afeição pessoal, talvez devido à

beleza e afinidades pessoais. O mesmo se

passa com as chamadas “uniões de facto”.

Mas para o matrimónio só se vai pelo amor-

“ágape”, que é o amor cristão, amor que o

Espírito derrama nos nossos corações.

Os dois primeiros “amores” podem acabar.

Quando um casal se separa ou divorcia

dizendo que o fizeram porque o amor

acabou. Mas amor-ágape jamais acaba (1

Cor 13:8).

Este é o amor de Deus que leva os jovens

cristãos a se unirem até que a morte os

separe. Este amor vai-se tornando cada vez

mais rico, à medida que o tempo passa; ele

se desenvolve e aprofunda à medida que a

vida em comum se vai processando.

Compete às igrejas do Senhor e seus

ministros estarem alerta. Certifiquem-se

devidamente e com a iluminação do

Espírito do Senhor de que o jovem casal

pretende realmente unir-se no Senhor.

Preparem os noivos com o manual do lar - a

Bíblia, a fim de se evitarem os tristes

escândalos que já vêm surgindo na Causa

do Senhor, que tanto mancham o nome de

Cristo, por não se dar ao mundo uma

imagem duma sociedade diferente e que,

também, tantos desgostos trazem às

famílias.

CASAMENTO

UNIÃO DE FACTO

MATRIMÓNIO

Para jovens crentes, é acima de tudo e em

primeiro lugar, um culto a Deus, de

exaltação do amor verdadeiro,

Portanto o que

Deus ajuntou não o separe o homem
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Casamento,

Por Tiago Pereira (in Bereia)

União de Facto
ou MATRIMÓNIO ?




