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"Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro ?
O meu socorro vem do SENHOR, que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem; não dormitará aquele que te guarda"
Salmo 121:1-3
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“Eu também tenho um
sonho:

com uma igreja
onde a Palavra volte a
ocupar o centro (Jo 17.17),
onde tanto a pregação
quanto a música sejam
embebidas de verdade
bíblica (1 Co 14.15), e não
d e i n v e n c i o n i c e s
humanas.

com uma igreja
sadia pelo ensino coerente
das Escrituras Sagradas,
o n d e e s q u i s i t i c e s e
m a l u q u i c e s n ã o s ã o
tratadas . Não se dá
margem a unções novas,
senão a unção que já
temos no Santo de Deus (1 Jo 2.27).
Não se ensina aquilo que não é bíblico.

com uma igreja que quando há
problemas, aprenda com eles (Rom
5.3-5).
Que haja graça no lidar com os que
caem (Gl 6.1), sabendo que é pela graça
que somos o que somos, e que a graça
nos nivela sob o sangue de Cristo.
Que ninguém seja "punido"pelos seus
erros, de que se arrependeu, mas
corrigido com brandura para que o
nome de Cristo seja exaltado na
reedificação deste irmão (Tg 5.19-20).

com uma igreja que deixe de
ser um tribunal para ser um hospital,
onde os feridos são cuidados com
amor e que, por esse amor, aprendam a
amar e se firmem no Deus que é amor!
(1 Jo 4.8).

com uma igreja que faça da
oração uma simples conversa com o
Senhor Amado.

com uma igreja onde não seja
p r e c i s o a p e l o s c o n s t a n t e s à
contribuição, mas onde a graça de
Deus abunde nos corações de tal
forma que o contribuir deixe de ser
uma "carga" para ser um momento de

festa, de alegria, pois é a esse momento
que Deus aceita e ama (2 Cor 9.7).

com uma igreja em que o culto
seja vivo, mas não irracional (Rom
12.1). Um ambiente onde quem já é
salvo sinta-se em família, Onde quem
não é salvo queira conhecer a Deus
simplesmente pela beleza do amor
demonstrado entre os que ali estão (At
2.47).

com uma igreja onde o louvor
seja algo espontâneo, onde haja
liberdade para a adoração, mas que
haja espírito e verdade (Jo 4.24). Que
seja adoração em espírito, pois Deus é
Espírito, mas que também seja
adoração em verdade.
Em verdade humana e em verdade
bíblica.

, ainda, com uma igreja que
celebre a ceia na esperança da volta do
noivo, como uma mulher amada
espera pelo seu amado ao anoitecer (1
Cor 11.26). Que haja alegria no partir
do pão e no beber do calice, pois não
temos como participar da mesa que
celebra a morte sem lembrarmos que a
mesma morte foi vencida (Lc 24.5).
Maranata, vem Senhor Jesus!

Sonho

Sonho

Sonho

Sonho

Sonho

Sonho

Sonho

Sonho

Sonho
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"Eu também

tenho um sonho"

recordando
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Numa manhã, no meu “a sós com Deus”,
lia e meditava no capítulo 45 de Isaias.

Verifiquei na insistência de Deus para com
o seu profeta, 600 anos antes de Cristo, em
proclamar ao povo de Israel:

Umas horas depois, ao passar os olhos
pelas notícias de um jornal diário, deparei
com uma grande foto de uma procissão
católica, em que eram precisos 80 homens
para transportarem um andor com a
imagem de Maria, e que tem o nome de
senhora Aparecida, que mede mais de 20
metros de altura e pesa perto de 2
toneladas (2000 quilos!).

Uma certa revista publicou um bom artigo
a este respeito, afirmando que “das mais
de duas mil devoções diferentes a Maria,
mil são portuguesas.

Maria tem nomes para todos os gostos:
chamada de senhora de Fátima, da
Nazaré, dos Navegantes, da Lapa,
Desatadora de nós, da Caridade, das
Dores, do Rosário, da Saúde, da Boa
Viagem, da Piedade, etc.

Como principiou o culto a Maria na
chamada Igreja Católica Romana?

Recorrendo à “origem dos dogmas e
inovações desta igreja”, verifiquei que, a
partir do século e da tão propalada
“conversão” do imperador Constantino,
este unificou o Império Romano e
m i s t u r o u o Pa g a n i s m o c o m o
Cristianismo. Declarando-se a si mesmo
Vigário de Cristo, elegeu supostos
convertidos para posições de influência e
autoridade. Estes cristãos nominais
trouxeram os seus rituais pagãos, deuses e
deusas para a igreja. Promessas com velas,
água benta, vestimentas, imagens,
relíquias e purgatório, passaram,

lentamente, a serem introduzidos na
igreja.

Os bispos de Roma, criam o título de papa
e assim passaram a dominar toda a igreja
cristã. Mesmo assim, só pelo ano 609, é que
ficou estabelecido o culto a Maria, pelo
papa Bonifácio IV. Uns 180 anos mais
tarde, ou seja, no ano de 787, no concílio de
Niceia, é estabelecido o culto às imagens.

Em 803, foi ordenada a festa da assunção
de Maria, no concílio de Magúncia.
Passados mais de 200 anos, mais
propriamente em 1125, aparece pela 1 a
vez, nos cânones de Leão, a ideia da
imaculada concepção de Maria. Para que
estas heresias “pegassem”, pois nem todos
concordavam, foi preciso criar-se a
tenebrosa Inquisição, no ano de 1229, no
concílio de Toulouse, confirmada em 1232
por Gregório X e logo entregue aos frades
dominicanos para a executarem.

Neste mesmo concílio proíbe-se a leitura
da Bíblia ao povo.

A Inquisição em Portugal esteve em vigor
até ao ano de 1820. Quase 600 anos!

Eis o que um escritor português escreveu:
“Rompe em 24 de Agosto de 1820 a
revolução no Porto. E em 15 de Setembro,
o povo de Lisboa, tendo-se concentrado
no Rossio, entrou no Palácio da Inquisição,
esfrangalhou tudo o que pôde deitar a
mão, visto ter encontrado os cárceres
vazios, e, por fim, arremessou ao chão,
fazendo-a em cacos, a estátua da Fé!
Matava assim o povo, para sempre, a
Inquisição portuguesa!”. Quantos
milhares, em vários países católicos,
incluindo Portugal, foram presos,
espoliados de seus bens, julgados e
condenados à morte pela fogueira, só por
não concordarem com tais heresias.

Quantos crimes praticados, usando o
nome de Deus!

Pio IX, em 1854, proclama o dogma da
imaculada concepção e, a assunção ao Céu
de Maria, é proclamada por Pio XII, em
1950!

Já no Antigo Testamento temos o culto a
uma divindade feminina, imaginada
pelos povos antigos, como os egípcios,
cananeus, caldeus medos persas, gregos e
romanos. Até o povo de Israel, na sua

imitação destes povos, prestou culto a
uma imaginária “rainha dos céus”,
provocando a ira de Deus, como podemos
ler em Jeremias 7:16-20 e 44:25,26.

Maria foi uma jovem virtuosa, escolhida
por Deus para nos trazer o Salvador. Ela
teve pai e mãe humanos, alegrou-se em
Deus seu Salvador. Mas ela nunca é
chamada, na Bíblia, de “rainha dos céus”,
“co-redentora”, ou “nossa senhora”.

Ela foi chamada de “bem-aventurada”,
mas também são bem-aventurados são
todos aqueles que ouvem a palavra de
Deus e a guardam, disse o Senhor Jesus.

Como divino, Jesus é chamado o filho
Unigénito de Deus: como humano, Ele é
chamado o filho primogénito de Maria.

Quando uma vez disseram ao Senhor:
Mestre, estão ali fora tua mãe e teus irmãos
que querem falar-te, ao que o Senhor,
respondeu: Quem é minha mãe? E quem
são meus irmãos? E, estendendo a sua
mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui
minha mãe e meus irmãos; porque,
qualquer que fizer a vontade de meu Pai
que está nos céus, este é meu irmão, e irmã
e mãe.”

A Bíblia diz que temos um só Deus, e um só
Senhor. Em nenhum outro há salvação.., e
há um só Deus e um só Mediador entre
Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele é o
nosso Senhor. Crê em Jesus e reconhece-O
como teu único Salvador e Senhor.

“Assim diz o

Senhor.., o Deus de Israel, que te chama pelo

teu nome.. .fora de Mim não há Deus...

envergonhar-se-ão.., cairão juntamente na

afronta os que fabricam imagens... nada

sabem os que conduzem em procissão as

suas imagens de escultura, feitas de

madeira, e rogam a um deus que não pode

salvar. Olhai para Mim e sereis salvos..,

porque Eu sou Deus e não há outro. Por mim

mesmo tenho jurado que, diante de Mim, se

dobrará todo o joelho, e por Mim, jurará

toda a língua.”

È

4º
Nota: Para uma maior informação sobre
o assunto, recomendamos:
- Catolicismo Romano, fol. Ilustrado Eur
0,50
* A Virgem Maria, pelo ex-padre
Dr.Aniba1 P dos Reis - Eur. 6,00
-A Senhora Aparecida, mesmo autor-
6,00
-A Mãe das Prostituições, Dr.Anibal- 6,00
- Inovações do Romanismo, por Carlos H
Collette - Eur. 12,00.
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O culto a Maria

Por Carlos Alves

na Igreja Romana
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No Evangelho de Mateus, no
capítulo 14 é-nos relatado o incidente
do Senhor Jesus andando por cima do
mar. Era noite e os seus discípulos
estavam sós no barco.

Quando Jesus se aproximava do
barco, eles pensavam que viam algum
fantasma e gritaram com medo. O
Senhor tentou sossegá-los dizendo:
“Tende bom ânimo, sou EU, não
temais”.

Pedro (e talvez os outros), não estava
convencido e disse:” Se és TU, manda-
me ir ter contigo por cima das águas” e
recebeu de Jesus o convite: “VEM”.
Pedro tinha feito várias declarações
umas certas, inspiradas pelo Espírito
do Senhor, como por exemplo,

..
Evidentemente baseada na sua

própria força de vontade e não
conhecendo quão fracos somos
humanamente.

Inclino-me a pensar que esta prova
que Pedro pediu: “SENHOR SE ES
TU, manda-me ir ter contigo por cima
das águas...vinha do Espírito do
Senhor, porque mais tarde, o apóstolo
João, pelo mesmo Espírito escreveu: “
Se alguém diz que está N'ELE, deve
andar como Ele andou.

Andar por c ima das águas
fisicamente ou “andar como Ele

andou “espiritualmente, tanto um
c o m o o o u t r o s ã o m i l a g r e s
maravilhosos do poder do Senhor.
Ambas as experiências são milagres
divinos.

“Andar como Ele “Cristo” andou,
como Homem aqui neste mundo é
uma impossibilidade humana. O
segredo está na frase que antecede
esta afirmação: “Se alguém diz que
ESTA NELE, Estar NELE, como varas
na Videira Verdadeira, ou enxertados
na Boa Oliveira (Rom. 11) garante que
o crente está a viver da vida divina
transmitida pelo Espírito da Vida,
como Paulo diz na sua carta aos
Gálatas: Vivo não mais EU, mas Cristo
vive em mim.

Sem essa vida “Afundamo-nos “ na
sedução e pecado deste mundo.

ANDAR COMO ELE ANDOU,
implica uma vida impecável diante do
mundo.

O Senhor Jesus pôde dizer a uma
multidão que o rodeava: Quem de
entre vós me convence de pecado?
Esta pergunta não teve resposta, nem
podia ter, pois Ele nunca pecou em
toda a sua vida aqui na terra.

E o alvo do Espírito Santo em cada
crente. “

” 1 Tess. 23
E a Palavra acrescenta:

”.
Diante dos homens do mundo, o Filho
do Homem viveu uma vida perfeita.
Diante de seu Deus e Pai, viveu uma
vida de perfeita obediência.

Ele pôde dizer: “

“João 30.

“João 6:38.
São apenas duas citações entre

outras que mostram que, como
Homem à vontade do Seu Deus e Pai
dominava a sua vida.

Devemos “andar como Ele andou”.
Experimentar essa e boa, agradável e

perfeita vontade de Deus” . Depende
de apresentarmos o nosso corpo em
sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus e não nos conformarmos com
este mundo, segundo Rom. 12:1-2.

Podemos saber a vontade de Deus
mas nunca vamos EXPERIMENTA-
LA sem este “SACRIFÍCIO DO
NOSSO CORPO”.

No capitulo 10 dos Actos , Pedro, na
sua primeira mensagem aos gentios
disse: “Esta Palavra, vós bem sabeis
veio por toda a Judeia, começando
pela Galileia, depois do baptismo que
João pregou. Como Deus ungiu Jesus
de Nazaré com o Espírito Santo e com
v i r t u d e , O Q U A L A N D O U
FAZENDO O BEM e curando todos os
oprimidos do diabo, porque Deus era
com Ele. Curando todos os oprimidos
do diabo é, sem dúvida, o maior bem
que se pode fazer aos homens e
mulheres deste mundo.

Deus deu aos seus Remidos o sumo
privilégio de anunciar o Evangelho
Libertador pelo qual milhões e
milhões já foram libertos da
escravidão do pecado, do mundo e de
Satanás. Mas, é claro, há outras
maneiras de “fazer bem” ou praticar
boas obras e que Deus acha muito
importantes.

No livro dos Actos é relatada a
ressurreição de DORCAS.

Uma mulher crente que se dedicava
a fazer roupas para os necessitados.

Dorcas faleceu e os crentes daquela
localidade mandaram chamar Pedro.

Deus achava tão importante a obra
que Dorcas fazia que permitiu que
fosse ressuscitada para continuar a
sua boa obra.

É Deus que chama os obreiros para a
Sua Seara e é Ele também que prepara
as boas obras, segundo o que lemos
em Efésios 2:10

“Porque somos feitura Sua, criados
em Cristo Jesus para as boas obras, as
quais Deus preparou para que
andássemos nelas.

“TU ES
O CRISTO...” e “ PARA QUEM
I R E M O S N Ó S , T U T E N S A S
PALAVRAS DA VIDA ETERNA”.
Outra: “AINDA QUE TODOS SE
ESCANDALIZEM EM TI, EU NUNCA
ME ESCANDALIZAREI.

E o mesmo Deus de Paz vos
santifique em tudo e todo o vosso espírito, e
alma e corpo sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a Vinda
do Nosso Senhor Jesus Cristo 5:

FIEL é o que
vos chama. O QUAL também o fará

Não busco a minha
vontade, mas a vontade do Pai que Me
enviou 5:

E porque Eu desci do Céu, não para fazer
a minha vontade, mas a vontade D'Aquele
que Me enviou

Devemos ter cuidado, pois não
somos nós que escolhemos o que
devemos fazer.

4 | ESTUDO BÍBLICO

Por Frank Smith

Vem
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tatuagens

o seu senhor lhe furará a orelha

com uma sovela; sempre.

.

Oh! Que triste

tempo! No qual, entre ritos orações

sagradas, mesmo em cavernas, não

estamos seguros.

servirá para

(Escrita de tatuagem não poreis em
vós.

(Êxodo, 21;5-6)
Impressionou-me uma frase que li

quase há 50 anos no livro “As
catacumbas de Roma”, gravada numa
lápide de um cristão que foi
martirizado na perseguição Antonina
cerca do ano 160; entre outras frases
mais animadoras estava esta:

'Porque quando estava de joelhos
preste a adorar o verdadeiro Deus, foi
levado à execução”;

Naqueles sombrios tempos, os
cristãos eram perseguidos e mortos,
pela sua fé, recusavam submeter-se às
exigências dos rituais pagãos, e nem
mesmo debaixo da terra eram
deixados em paz.

Agora, vivemos tempos estranhos,
não havendo perseguição são os
cristãos que vão por vezes ao encontro
do paganismo, às vezes nas palavras
outras nos actos, apesar de não sermos
do mundo (S. João 17;16) corremos
atrás de novidades que afinal se
informados, não são novidades
nenhumas.

Estou a lembrar-me do uso do
originário da Índia e

relacionado com a religião indú e os
seus milhares de deuses, é um objecto
segundo o qual a pessoa que o usa,
dedica aquela parte do corpo a
determinada divindade, tendo
portanto uma finalidade idolatra:
aqueles que os imitam, estão a copiar
idolatras ainda quequem imita
alguém, é porque está de acordo.

Às vezes corrigimos a linguagem
ou gestos de crianças que achamos
incorrectos, mesmo quando elas não
têm consciência disso.

Paulo pediu aos coríntios que
fossem seus imitadores, como ele era
de Cristo (1 Cor.11;1), se queremos
imitar alguém, temos a quem.

Também a onda actual das
vem com a influência

hippie, punk e rock pesado, que
defendem a liberdade sexual e a Nova
Era (Efés.5;6- 13).

Na China e no Japão a tatuagem
estava colada às divindades figuradas
no símbolo; os líbios tatuavam-se para
a deusa Neit, os egípcios para
Atargatís.

Na antiguidade a tatuagem
associava-se ao culto de deuses
demoníacos (1Cor.10:20-21) os nazis
tatuavam os judeus, para ofender a
sua fé,

(Lev. 19:28) Tora Judaica)
Piercings, tatuagens, orelhas

furadas , ou qualquer buraco
voluntário que implique uma
permanente mutilação do corpo é um
acto simbólico de submissão a alguém:
ídolos ou pessoas, (como lemos em
Êxodo), pode ser também uma forma
de aprisionar as almas à vontade de
Satanás (Ez.13:18-21) mesmo que de
forma não intencional.

A verdade é quando se pratica estes
actos, pelo menos estão a submeter-se
à moda mundana, ou seja, a uma nova
forma de servidão.

Entretanto, nesta dispensação, o
nosso corpo é o templo do Espírito
Santo, quer dizer que os cristãos só a
Ele se devem submeter. Devemos
estar atentos ao que diz a Palavra de
Deus, ou em caso de dúvidas,
consultar os anciãos das igrejas, por
vezes entre nós há riqueza de retórica,
mas uma pobreza franciscana de
resultados.

Se os mártires dos primeiros tempos
que morreram por repudiarem a
homenagem a ídolos, pudessem
voltar à Terra hoje, o que pensariam ou
diriam?

Talvez dissessem; Quo vadis
christiãnus? Para onde ides cristãos?
Tempos estranhos...

Não há dúvida
q u e p o d e m o s
aprender imenso
através da leitura
de biografias!
Li uma história de
Fanny Crosby. Foi
u m a f a m o s a
escritora de hinos
evangélicos.

Esta mulher de Deus cegou quando era
ainda bem pequena, mas nunca deixou
que a sua deficiência estragasse o seu
testemunho Cristão.

Quando já estava no pôr do sol da sua
vida, ela disse estas palavras:

Que tremendo testemunho!

Fanny não se tomou uma mulher
adorável e bondosa do dia para a noite.
Ela foi cultivando essas qualidades ao
longo da sua vida. Determinou que a
sua vida devia sempre mostrar o bom
cheiro de Cristo.

Provavelmente houve ocasiões em que
Fanny foi tentada a pensar: “Pelo menos
uma vez vou impor-me e insistir nos
meus direitos, ainda que desaponte esta
ou aquela pessoa...” porém ela sabia que
isso seria travar uma batalha que não
findaria naquele mesmo dia, e isso ela
não fez.

“E a tua vida mais clara se levantará do
que o meio dia: ainda que haja tréguas,
será como a manhã” (Job 11:17)

“ Durante estes 90 anos de vida tenho tido
cuidado de cultivar uma boa disposição,
porque na minha vida tive a experiência de
encontrar muitas pessoas que quando
ficaram velhas ficaram amargas e difíceis de
suportar. A partir dai tomei a decisão, há
muitos anos de que nunca me havia de
transformar numa velha desagradável,
antes, por onde quer que passasse, deixaria
um raio de sol a brilhar. Faço parte da
“Sociedade Luz do Sol” É o meu propósito
torna -me mais amadurecida, mais rica,
espiritualmente falando, e mais piedosa.
Prefiro antes ser amada do que temida.”

REFLEXÃO | 5

Tempos Estranhos
Por David Vieira (Braga)

“Ora estes foram mais nobres do que os
que estavam em Tessalónica, porque de
bom grado receberam a palavra
examinando cada dia, nas Escrituras, se
estas coisas eram assim.Actos, 17:11 PERFUME

derramado

In «Carta Amiga»
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E isto digo conhecendo o tempo que é já hora
de despertarmos do sono porque a nossa
salvação está agora mais perto de nós do que
quando aceitamos a fé. Romanos 13.11.
Concerteza não olvidamos que a nossa
salvação tem 3 fases:
Passado, presente e futuro.
Quando recebemos Jesus Cristo como
Senhor e Salvador somos salvos das
consequências do pecado, isto porque o
Senhor Jesus morreu vertendo o seu
sangue para nos purificar de todo o
pecado. Ele levou mesmo no seu corpo
os nossos pecados sobre o madeiro.
Assim Aquele que não conheceu pecado
se fez pecado por nós para que nele
fossemos feitos Justiça de Deus. Por isso
agora nenhuma condenação há para os
que estão em Cristo Jesus pois estamos
salvos das consequências do pecado
(que era a condenação eterna).
Enquanto estamos neste corpo, no
entanto, estamos sujeitos a fraquezas,
isto é ao pecado, porque o espírito está
pronto mas a carne é fraca, como
ensinou Jesus. Quando Jesus curava
enfermidades ( e algumas delas estavam
relacionadas com o pecado) Jesus
sempre advertia:
Em I João 2.12 o apóstolo diz: Meus
filhinhos, estas coisas vos escrevo para
que não pequeis mais, e se alguém pecar
temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o Justo e Ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente
pelos nossos mas também pelos de todo
o mundo. Qualquer que é nascido de
Deus não comete pecado (isto é não vive
pecando) pois tem uma nova natureza
como diz 2Corintios 5.17. “Se alguém
está em Cristo as coisas velhas já
passaram e eis que tudo se fez novo.
Sabendo isto que o nosso homem velho
foi com ele crucificado para que o corpo
do pecado seja desfeito (neutralizado)
para que não sirvamos mais ao pecado.
Romanos 6.6.
Sabendo isto, que o nosso homem velho
foi com ele crucificado, para que o corpo
do pecado seja desfeito, para que não
sirvamos mais ao pecado. Porque se nós,
sendo inimigos, fomos reconciliados
com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, tendo sido já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. Romanos
5.10.

A salvação das consequências do
pecado foi adquirida pelo que Cristo
fez na Cruz e nós a aceitamos pela fé
podendo dizer “O Senhor me salvou e
chamou com uma santa vocação, não
segundo as nossas obras mas segundo
seu próprio propósito e graça que nos
foi dada em Cristo Jesus antes dos
tempos dos séculos. 2Timoteo 1.9.
A salvação do poder do pecado provem
daquilo que o espírito Santo poderá
fazer em nós levando-nos a viver uma
vida santa isenta de pecado, vitoriosa
que só é possível quando Cristo reina no
nosso coração.

Paulo diz em Gálatas 2.20: Já estou
crucificado com Cristo; e vivo, não mais
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que
agora vivo na carne, vivo-a na fé do
Filho de Deus, o qual me amou, e se
entregou a si mesmo por mim. Não
aniquilo a graça de Deus; porque, se a
justiça provém da lei, segue-se que
Cristo morreu debalde.

No futuro teremos a salvação da
presença do pecado. Isto acontecerá a
partir do momento em que o Senhor
nos levar para si. Então teremos um
corpo glorioso, semelhante ao Seu. “Mas
a nossa cidade está nos céus, de onde
também esperamos o Salvador, o Senhor
Jesus Cristo, Que transformará o nosso
corpo abatido, para ser conforme o seu
corpo glorioso, segundo o seu eficaz
poder de sujeitar também a si todas as
coisas. Filipenses 3.20-21.

Isto será a salvação plena. Estarmos para
sempre com o Senhor . I João 3.3.

Nunca devemos olvidar que todos nós
havemos de comparecer perante o
tribunal de Cristo. Romanos 14.10 e II
Coríntios 5.10 e com isto em mente cada
dia sentimos a responsabilidade de
seremos vitoriosos perante o pecado.
Jesus nos dá a vitoria sobre o pecado e
sobre o diabo mas as nossas armas não
são carnais. Porque as armas da nossa
milícia não são carnais, mas sim
poderosas em Deus para destruição das
fortalezas; Destruindo os conselhos, e
toda a altivez que se levanta contra o
conhecimento de Deus, e levando cativo
todo o entendimento à obediência de
Cristo; E estando prontos para vingar

toda a desobediência, quando for
cumprida a vossa obediência. II
Coríntios 10.4-6

No demais, irmãos meus, fortalecei-vos
no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de
Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a
carne e o sangue, mas, sim, contra os
principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste
século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais.

Portanto, tomai toda a armadura de
Deus, para que possais resistir no dia
mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os
vossos lombos com a verdade, e vestida
a couraça da justiça; E calçados os pés na
preparação do evangelho da paz;
Tomando sobretudo o escudo da fé, com
o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. Tomai também
o capacete da salvação, e a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus;
Orando em todo o tempo com toda a
oração e súplica no Espírito, e vigiando
nisto com toda a perseverança e súplica
por todos os santos, E por mim; para que
me seja dada, no abrir da minha boca, a
palavra com confiança, para fazer
notório o mistério do evangelho. Efésios
6.10.
Quando o Senhor vier nos levará para si
mesmo para que onde Ele estiver
também estejamos nós. Gloria ao seu
Santo Nome. Ámen.

Vai e não peques mais!

6 | MEDITAÇÃO

Por Augusto Pontes

A Nossa Salvação
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Miguel e Dália Castro

Fafe

Paulo d'Oliveira

Guimarães

…Desejamos novamente agradecer o
envio mensalmente das ofertas de amor
por transferência bancária que têm vindo
no tempo de Deus e que muito nos têm
encorajado e nos têm ajudado, através do
amor de Jesus colocado nos vossos
corações. …

Em tudo continuamos a confiar e a
esperar no Senhor (Rm 8:28).

Pedimos as vossas orações pelo 16º
ECC-STEP (24 e 25/10/09), em que os
nossos filhos já estão a trabalhar com os
cestos dos encontristas, uma tarefa que
temos tido desde o 2º ECC-STEP, pois o 1º
ECC-STEP foi liderado pela Igreja de
Sintra e de Olhão.

… Louvamos o Senhor pela protecção
nas muitas visitas que foram feitas a
escolas e a pastores aqui no Distrito de
Braga (Minho) da COMACEP. Oramos
por mais professores, mais turmas abertas
e por mais delegados de zona, para nos
ajudar nestas visitas.

Agradecemos as vossas orações pelo 7º
EBC com o casal Phillips. Este ano
entregamos muitas inscrições para este
7ºEBC, na escola de línguas em Fafe e
apenas temos 3 inscrições de Fafe.
Oramos por 50 campistas no total com
uma semana de conversação em Inglês.
Este ano vamos ter workshops em música
evangélica.

Com muita gratidão e amor em Jesus,
continuamos a orar por vós, pelos vossos
ministérios e pelas vossas famílias.

Estamos muitos gratos pelo vosso apoio
e orações. …

…Estamos animados com a igreja e
continuamos a orar para que Deus envie
mais obreiros para a seara aqui. São
mesmo precisos mais trabalhadores.
Temos estado a desenvolver o tema da
Videira Verdadeira em João 15.
Permanecer é uma palavra-chave e
desejamos que os irmãos permaneçam
firmes e inabaláveis.

…Presentemente temos reuniões aos
Domingos de manhã que iremos manter
durante todo o verão. O tempo de oração,
4ª às 15:30 será suspenso até meados de
Setembro.

I r e m o s e s t a r e n v o l v i d o s n o
Acampamento Aventura em Viseu
(alguns jovens aqui da igreja vão
participar)…O Paulo irá dar os estudos
todas as noites e o Marcos vai ser líder de
tenda.

….Depois do Acampamento teremos o
nosso período de férias em família.
Regressaremos para viajar para São Tomé
e Príncipe -16 de Agosto a 14 de Setembro.

…Estamos muito gratos ao Senhor pela
passagem que já está paga; temos também
recebido mais algumas ofertas para ajudar
nas despesas durante a sua estadia. Ele vai
ficar hospedado na casa de uns
missionários.
Tm911 061 023|markesoliveira@gmail.com

A Lei Islâmica e os Direitos Humanos
Dois milhões de pessoas estão a lutar

pela sobrevivência após os últimos
conflitos no Paquistão que forçaram parte
da população do norte do país a fugir das
suas casas. A agência das Nações Unidas
para os Refugiados classifica a situação
como a maior tragédia humanitária
depois do genocídio do Ruanda que
ocorreu em 1994. Um número elevado de
civis precisa urgentemente de alimentos,

água e outros recursos básicos, após o
êxodo para escapar aos confrontos entre o
exército local e as tropas talibãs. O conflito
armado que despoletou antes da época
das colheitas constitui um alerta ainda
maior para a gravidade do problema que
coloca as populações mais vulneráveis
que residem nos campos de deslocados
sem possibilidade de acesso a alimentos
durante o próximo inverno.

A intolerância religiosa é outro factor de
alarme no Paquistão. Nos últimos dias, 62
escolas de inspiração cristã foram
encerradas em sinal de protesto contra a
onda de violência e a tentativa de
genocídio religioso.

Um jovem foi acusado de queimar
páginas do Corão durante uma cerimónia
de casamento, o que suscitou a ira das
autoridades religiosas locais que
incitaram mais de 3.000 militantes
islâmicos a espalhar o terror em aldeias de
maioria cristã, na província de Punjab.

Mais de 60 habitações e duas igrejas
protestantes foram saqueadas e
destruídas pelo fogo. Segundo o jornal

oito pessoas foram
queimadas vivas e milhares fugiram para
escapar das execuções sumárias.

As agência Open Doors relata que uma
família cristã de cinco pessoas foi trancada
num quarto enquanto as chamas
consumiam a habitação e incineraram os
seus ocupantes.

Beat Shahbaz, Ministro das Minorias,
acusou a polícia de negligência por
permitir o massacre, apesar dos
constantes apelos da população que já
tinha assistido a chacinas semelhantes na
vila de Shanti Nagar (1997) e à destruição
de 50 casas e duas igrejas em Shangla Hill
(2005). Os cristãos representam apenas
três por cento num universo de 176
milhões de pessoas que vivem no
Paquistão.

Grupos fundamentalistas islâmicos
destruíram doze igrejas no norte da
Nigéria. Militantes do grupo radical Boko

Pakistan Christian Post,
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Haram (também conhecido como
) foram responsáveis pela morte

de 250 pessoas sob o pretexto da Lei
islâmica que governa algumas províncias
no norte do país. Para estes extremistas
que tentam impor a em todo o
território,

e por isso é preciso eliminar a raiz
do problema. Os ataques não se
restringiram às comunidades cristãs e
foram replicados às forças de segurança,
por considerarem que o governo está
secularizado é necessário

.
Missionários cristãos que se encontram

no terreno têm procurado incentivar as
vítimas dos massacres a não responder
com acções de retaliação e fazem um apelo
à comunidade internacional para que
intervenha de forma a garantir a

liberdade, a justiça e os direitos das
minorias.

No Sudão a acusação da jornalista
Lubna Ahmed Hussein por “vestir roupa
indecente” ao usar calças, é sancionada
com pena de prisão, 40 chicotadas e a
aplicação de uma multa. Hussein pediu o
afastamento do cargo que ocupava na
ONU para que lhe fosse levantada a
imunidade e pudesse ser julgada
publicamente. Segunda esta activista

.
Embora a mutilação genital feminina

não possa ser directamente relacionada
com a Lei Islâmica, mas com conceitos e
práticas tribais africanas, no final de 2008.

Estudos da Organização Mundial de

Saúde demonstram que mais de 140
milhões de mulheres foram vítimas deste
ritual iniciático que constitui uma
hedionda violação dos direitos humanos.

Enquanto os Estados-membros das
Nações Unidas não demonstrarem
capacidade política para cumprir as
promessas públicas para alcançar os
Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio que definiram numa agenda
mensurável para reduzir a pobreza
extrema e a fome até 2015, compete à
sociedade civil continuar a pressionar os
decisores políticos para o que o mundo
onde vivemos possa ser um lugar onde a
justiça, a paz e liberdade não sejam meras
intenções, mas uma realidade.

João Pedro Martins
Coordenador Nacional
web: www.desafiomiqueias.com

Em São Tomé estamos animados no
trabalho, Deus esta acrescentand novos
irmãos á comunhão da igreja. No dia 7 de
Junho baptizamos 12 irmãos novos na Vila
De Ribeira Afonso.

(2Sm. 7:28).
Quando li estas palavras lembrei-me das
grandezas de nosso amado Deus, quão
bom Ele é, e, como disse Davi,

Como é maravilhoso
saber disso por experiência, tal como Jó,
que disse:

(Jó 42:5).
Lembrei-me do que Deus já fez em minha
vida, como Ele tem conduzido meus
passos pelo deserto desta vida, na
verdade, Seu
sustento espiritual, emocional e até
mesmo financeiro, não tem faltado. Ele é
sempre maravilhoso, usa pessoas como os
irmãos que oram e sempre se interessam
pelo bem-estar daqueles que Deus
arregimenta.

Minha alegria é saber que Ele mantém
firme a Sua promessa para conosco.

Acompanhar o que Deus esta a fazer na ...

Talibãs
da Nigéria

Sharia
“a cultura e a educação ocidental são

pecado”

“a purificação da
Nigéria das influências ocidentais”

“mais de 20.000 mulheres são chicoteadas,
vítimas da roupa que vestem. Se isto pode
acontecer num restaurante em Cartum,
imaginem o que acontece em Darfur”

"Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és
Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens
prometido a teu servo este bem"

"suas
palavras são verdade",

"antes eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem"

"como em asas de águia",

"Olhai
para as aves, para os lírios dos campos".

Ivanor Luís Rizzo,

São Tomé e Príncipe, África.

8 | DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO
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vida dos Seus servos, Amilton, Linda,
Solange e Soeli, mesmo estando aqui
distante, intercedemos por eles.

…Louvo a Deus porque pertenço a esse
povo, escolhido e eleito para andar em
boas obras, que não está a ser negligente,
mas está a fazer tudo o que está a seu
alcance, com o fim de completar a grande
comissão e, além disso, assistir aos santos.

….Louvo a Deus pela salvação de 13
crianças que manifestaram o desejo de
receber Jesus em suas vidas, a maior parte
delas filhas de membros da igreja.

Louvo a Deus pelo trabalho infantil
onde temos uma assistência de 100
crianças em média em Ribeira Afonso e
servimos aos domingos um lanche após a
escola dominical.

Louvo ao Senhor por conseguirmos
aterrar o terreno da igreja em Ribeira
Afonso e almejamos em breve começar a
construir neste local, pois essa igreja se
reúne numa casa alugada dos correios.

Nosso especial muito obrigado aos
amados

A Apec está a realizar um treino para
obreiros evangelistas de crianças, na
Guiné Bissau, de 17/7 a 3/10, com o irmão
Sanu, de São Tomé. O irmão Sanu é
presbítero da igreja em Nova Canaã e
obreiro de tempo integral.

(1Pe. 5:10-11).
Queridos irmãos, saudações no nome

precioso do Senhor Jesus Cristo.
Queremos que junto connosco louvem ao
Senhor por Sua fidelidade e amor. Em
cada dia das nossas vidas vemos o cuidado
e a bondade do nosso Deus. É através das
suas orações por nós e pelo povo senegalês
que Ele tem agido fielmente, e protegido a
cada dia.

Expressamos também nossa imensa
gratidão para com a nossa igreja local em
Belo Horizonte que não mede esforços
para contribuir para a expansão do Reino
de Deus.

O S e n h o r t e m a b e n ç o a d o
abundantemente a igreja em Diohine, já
contamos com mais de 10 novos
convertidos depois do último baptismo de
70 pessoas realizado em Abril. Estamos a
ver um avivamento sem precedentes no
povo e louvamos ao Senhor pelo
privilégio de poder presenciar este
movimento.

Cada domingo mais de 150 pessoas se
reúne na casa de oração que está a ser
construída.

Agradecemos aos irmãos e igrejas que
participaram da campanha.

Na escola de formação de mulheres
pudemos louvar ao Senhor pela Sua
fidelidade ao terminar mais um ano
lectivo. Dezoito alunas de costura do
primeiro e segundo ano, e dezanove de
culinária, festejaram o fim do ano lectivo.
Todas elas já tiveram oportunidade de
ouvir o Evangelho. Márcia continua como
responsável por esse projecto,

Na casa de oração de Dacar estamos
muito contentes pelo proprietário do
nosso antigo apartamento ter aceitado que
nos reuníssemos ali como igreja, mas
estamos desejosos de em breve poder
comprar um terreno e construir. Orem
para que junto com os irmãos Gabriel e
Sylvestre possamos apascentar o rebanho
de Deus conforme ensinado pelo Senhor.

"E o Deus de toda a graça, que em Cristo
Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de
haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos
aperfeiçoará, confirmará, fortificará e
fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para
todo o sempre. Amém"

A CIIP (Comunhão de Igrejas de
I r m ã o s e m Po r t u g a l ) , a C E
(Corporação Evangélica, o DM-CIIP
(Departamento Missionário) em
sintonia com a Sociedade Bíblica vai
lançar no dia 5 de Dezembro 2009
uma Bíblia (Tradução João Ferreira de
Almeida - versão revista e Corrigida)
com tiragem limitada a 2000
exemplares especifica para ser
distribuída entre as congregações das
Assembleias de Irmãos.

Esta Bíblia tem um suplemento
introdutório sobre o movimento dos
irmãos, no inicio e em Portugal tendo
como objectivo recordar Antony
Groves e os 180 anos da primeira
viagem que um missionário fez rumo
á Índia Bagdad.

O lançamento da Bíblia está
previsto para a manha de 5 de
Dezembro 2009 no salão da Igreja que
se reúne nas Amoreiras e de tarde
esperamos reunir também um bom
grupo de irmãos do Norte ao Sul para
recordar as boas obras que o Senhor
tem feito por intermédio de alguns
dos seus servos dedicados.

O valor de custo da Bíblia é

simbólico e tem propósitos definidos,
pelo que a sua aquisição só é possível
pelas igrejas inseridas na CIIP e CE

Os interessados devem solicitar as
quantidades pretendidas a: João
Pedro Martins (Sul); Samuel Ferreira
(Centro); Samuel Pereira (Norte),
antes que esgote.

Nota:

.

Guiné Bissau

César & Márcia Silva,

Dacar, Senegal, África

CONVITE
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“...O que o Senhor espera de ti?”

O que o Senhor espera de ti?”

Livramento”,“ ”,suprimento”,
“habitação”, “segurança”

AGORA

“que temas o Senhor teu Deus

temor do Senhor

h u m i l d a d e

s u b m i s s ã o

confiança

fruto

r e v e r ê n c i a

Caminho

Caminho

todos os vossos actos sejam feitos
com amor”

Vós sois meus amigos, se FAZEIS o
que eu vos mando”

O que o Senhor espera de
nós?

(Dt 10:12)

Vivemos época de grandes desafios. Na
solução dos problemas graves que a
humanidade enfrenta a participação
positiva de cada um é fundamental.

Temos que encarar com grande
responsabilidade e seriedade o papel que
nos incumbe representar no cenário confuso
e complicado do contexto problemático que
vivenciamos.

Principalmente nós, que nos declaramos
cristãos, não nos podemos furtar em oferecer
a Deus, com quem estamos comprometidos,
resposta pronta e adequada ao Seu solene
desafio, para que os acontecimentos
correspondam aos Seus soberanos
desígnios, beneficiando-nos e aos que
connosco convivem no curso da nossa
história.

No texto, Dt. 10:12, deparamo-nos com o
desafio do Senhor ao seu povo, no momento
histórico da pré-entrada na terra prometida,
depois de longa jornada em sua demanda.
Feita sumária, mas substancial retrospectiva
histórica das múltiplas bênçãos com que
Deus os havia contemplado através dos
longos anos de peregrinação (veja o
pronunciamento do grande e velho líder
Moisés, desde o cap. 8), chegara o momento
inevitável da resposta do povo ao desafio de
Deus: “

Nada mais tinha o Senhor que provar ao
seu povo! A sua história plena de milagres e
de vitórias, conseguidos, exclusivamente,
pela actuação da poderosa mão de Deus a
favor deles, manifestação incontestável da
Sua maravilhosa Graça, não lhes deixava
mais qualquer dúvida quanto à realidade da
i n t e r v e n ç ã o d i v i n a e m t o d o s o s
acontecimentos da sua longa história e
quanto ao que do mesmo povo “AGORA”
Deus esperava!

D e u s h a v i a d a d o a o s e u p o v o
“ orientação

e muitas outras
bênçãos. Chegara “ ” o momento de
o povo definir-se perante o Senhor,
assumindo compromisso sério e definitivo
em resposta ao Seu solene desafio!

Encontramos na sequência do texto
que Moisés exorta que

sejam adoptadas pelo povo, como resposta
ao desafio do Senhor, para garantir o sucesso
da sua experiência histórica futura.

Vejamo -las e adoptemo -las , com
determinação, como resposta ao desafio que
o Senhor nos faz, para influenciarmos
p o s i t i v a m e n t e o c o n t e x t o d o s
acontecimentos em que, necessariamente,
nos envolvemos.

1. ” v. 12
A Palavra de Deus ensina, amplamente, a

respeito da grande necessidade de
exercitarmos o “ ” (Sl 111:10;
Pv 1:7; 9:10) em todas as actuações das
diversas áreas da nossa vida. Sem o temor do
Senhor o nosso comportamento fica
carecendo de espiritualidade e o nosso
c o m p r o m i s s o c o m D e u s e s t a r á
efectivamente furado.

Nada resultará de proveitoso no que
fizermos, se não houver na nossa atitude
essa postura essencial!

Exercita-se o temor do Senhor quando:
- A c t u a m o s c o m “ ” ,

reconhecendo a nossa total dependência do
Senhor em tudo o que fazemos (Jo 15:5);

- A c t u a m o s c o m “ ” ,
reconhecendo a Soberania do Senhor em
tudo o que fazemos;

- Actuamos com “ ”, reconhecendo
que o resultado do que fazemos sempre será
útil e proveitoso (“ ” para a glória de
Deus Jo 15:16), porque é operado pelo
Espírito Santo através de nós (Fp 4:13);

- A c t u a m o s c o m “ ” ,
reconhecendo a solene responsabilidade
que temos ao servirmos ao nosso Grande,
Santo e Poderoso Deus.

Não há alternativa se quisermos
corresponder ao propósito de Deus para a
nossa vida cristã. O Senhor é o “ ”
para a nossa regeneração e salvação (Jo 14:6),
mas, também, é o “ ” para a
realização de nossa vida espiritual nos
termos da Sua Soberana vontade. Exercita-se
isso:

- Quando reconhecemos a inutilidade dos
nossos próprios caminhos Pv 16:25

- Quando reconhecemos que os nossos
caminhos não são os caminhos do Senhor (Is
55:8);

- Quando deixamos os nossos próprios
caminhos (Is 55:7)

- Quando reconhecemos o Senhor em
todos os nossos caminhos (Pv 3:6), confiando
n'Ele e na Sua Palavra (Sl 119:105), a Ele os
entregando (Sl 37:5), para que Ele os
endireite, removendo os obstáculos dos
mesmos (Pv 3:6).

Sem o exercício do amor nada de
proveitoso pode ser realizado. Tanto o amor
a Deus como o amor ao próximo devem
caracterizar nosso serviço para Deus (Mt
22:34-40). O Senhor Jesus enfatizou a
necessidade do amor, oferecendo-nos o seu
próprio exemplo (Jo 13:34). Paulo nos exorta

em I Co 16:14: “
. O exercício do amor deve ser:

- não fingido, isto é, sincero e autêntico
(Rm 12:9; II Co 6:6);

- abnegado (I Ts 1:3);
- constante (Ef 5:2; Hb 13:1);
- abundante (I Ts 3:12).

Deus requer de nós um compromisso sério
de serviço. Há muitos que se afirmam
identificados com Cristo, mas jamais
demonstram disposição de serviço para
Deus. O cristianismo autêntico é dinâmico.
Prova-se a condição de verdadeiro cristão
pelo serviço que a Deus prestamos. O Senhor
Jesus disse: ”

(Jo 15:14). O serviço para
Deus deve ser exercitado com;

- humildade (Act 20:19);
- espontaneidade e fidelidade, como para

o Senhor e não a homens Rm 12:11;
- resignação, no poder de Deus.I Pd 4:11
- propósito de glorificar a Deus.I Pd 4:11

É fundamental que a nossa disposição,
quando assumimos compromisso com Deus,
seja, definitivamente, de sempre guardar a
Sua Palavra em todas as manifestações da
nossa vida, seja em que área for. Submissão
total aos ditames da Palavra de Deus faz
parte de nossa resposta correcta ao desafio
de Deus e ao que Ele espera de nós.
Devemos:

- crer na Palavra de Deus, como sendo,
realmente, o sopro divino para nosso
benefício (II Tm 3:14-17);

- lê-la com sistemática e constância,
meditando no que ela ensina para sermos
bem sucedidos (Js 1:7-8; I Tm 4:15);

- praticá-la como norteadora segura nas
realizações da vida (Tg 1:22-25);

- ensiná-la para a bênção da vida de
muitos, a partir dos que nos são mais
ach

O desafio do Senhor é coisa
muito séria e não deve ser descartado pelo
verdadeiro cristão.

O Senhor, que, com fidelidade, nos agracia
amplamente, espera a nossa resposta pronta
e resoluta ao Seu desafio. A melhor resposta
há de ser a nossa disposição em adoptar as
cinco atitudes mencionadas, válidas, para a
nossa própria história. Isso não só nos
beneficiará espiritualmente como afectará,
beneficamente, aqueles com quem
convivemos.

CINCO ATITUDES

2. “ ” v.

12

3. “ ” v. 12

4. “

” v.12

5. “

” v. 13

CONCLUSÃO

que andes em todos os Seus caminhos

que O ames

que sirvas ao Senhor teu Deus de todo o

coração e de toda a tua alma

para guardares os mandamentos do

Senhor

egados (Dt 11:18-21).
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Qual a idade certa
para ser feliz ?

A Verdadeira Conversão

Aprovado

Existe somente uma idade para a
gente ser feliz.

Somente uma época na vida de cada
pessoa em que é possível sonhar e
fazer planos e ter energia bastante
para realizá-los, a despeito de todas as
dificuldade e obstáculos. Uma só
idade para se encantar com a vida e
viver apaixonadamente com toda
intensidade.

Essa idade tão fugaz na vida da
gente chama-se PRESENTE, também
conhecida como AGORA e tem a
duração do tempo que tu quiseres...

Mateus 5.1. Quando Jesus viu
aquelas multidões, subiu um monte e
sentou-se. Os seus discípulos
chegaram perto dele, e ele começou a
ensiná-los. Jesus disse:

3. as pessoas que sabem que
são espiritualmente pobres, pois o
Reino do Céu é delas

4. as pessoas que choram,
pois Deus as consolará.

5. as pessoas humildes, pois
receberão o que Deus tem prometido.

6. as pessoas que têm fome e
sede de fazer a vontade de Deus, pois
ele as deixará completamente
satisfeitas.

7. as pessoas que têm
misericórdia dos outros, pois Deus
terá misericórdia delas.

8. as pessoas que têm o
coração puro, pois elas verão a Deus.

9. as pessoas que trabalham
pela paz, pois Deus as tratará como
seus filhos.

10. as pessoas que sofrem
perseguições por fazerem a vontade
de Deus, pois o Reino do Céu é delas.

Sê feliz com Jesus presente em tua
vida.

Felizes

Felizes

Felizes

Felizes

Felizes

Felizes

Felizes

Felizes

Toda a escritura é inspirada
E grandes lições contem

Alem das muitas parábolas
Pelo senhor Jesus contadas

Temos outras coisas também.

Havia em Jericó um homem rico
Que a Jesus desejava ver

Tratava-se de um homem singular
De que ele ouvia tanto falar
Algo diferente havia de ter

E com este desejo em mente
Indo a caminho de sua casa

Viu grande ajuntamento
E parou por um momento

Para saber o que se passava

Jesus chegou a Jericó…
Por isso ele vai passar(ele ouviu)

Zaqueu o queria ver
E logo se pôs a correr

Mas a multidão o impediu.
Ele era de baixa estatura

E isso o dificultava
Mas ele não desistiu

Acima de uma arvore subiu
E dali tudo observava.

Zaqueu fica admirado
E também surpreendido
Quando viu Jesus parar

E para cima olhar
E lhe fazer um pedido.
Zaqueu desce depressa

Há!!! Seu nome ele sabia!
Zaqueu prontamente obedeceu

E da arvore ele desceu
Com imensa alegria.

Mas o que me fascina
No fim de tudo isto

É a transformação
E a instantânea conversão

Jesus menciona isto.
A mulher estaria em casa?
Qual seria a sua reacção?

Quando o marido ela vê a entrar
E homens estranhos a acompanhar

O que se passaria no seu coração?

Nada a bíblia disto fala
Por isso não podemos saber

Mas podemos admitir
Que os comentários ela podia ouvir

Não sabendo que fazer.
Ela olhou o marido

Não compreende o que se passa.
Zaqueu fala cheio de emoção

E com tanta convicção
Isto tudo a ultrapassa

Tudo era muito estranho
Jesus estava em sua casa.

Mas de repente ela pode entender
quando ouviu Jesus dizer

Hoje veio a salvação a esta casa.
Que mudança radical.

Zaqueu teve na vida
É um exemplo a imitar

E só assim podemos mostrar
O valor de toda a bíblia

Alcinia Salgueiro

Servir a Deus é bom;
Se for de coração;

Nunca o deixes de lado;
Para quando fores chamado;

Que ele diga: Aprovado.

Se ele te dá uma missão;
Toma bem atenção;

Cumpre sempre com agrado;
Para que naquele dia;
Seja dito: Aprovado.

Mantém o teu alerta;
Porque isso é coisa certa;

Quando ouvires chamar por ti;
Que estejas do bom lado;
E teu coração se alegre;
Porque foste: Aprovado.

Sempre o devemos honrar;
Sem nunca se cansar;

Dar-lhe todo o cuidado;
Para que ele diga: Servo bom;

Vem buscar teu galardão;
Que a ti é dedicado;

Por teres estado a meu lado;
Foste agora: Aprovado.

Usemos a nossa força;
Cantando alto e elevado;

Porque o dia chegará;
Que queres ser: Aprovado.

Usa teus sentimentos;
Cumpre seus mandamentos;

E serás abençoado;
Na magia, daquele dia;

Por teres sido: Aprovado.

Se o amares sem condição;
Isso será muito bom;

Podes mesmo ser usado;
Num trabalho delicado;
Quando ele abrir o livro;
Não te deixará de lado;

Te dirá ao ouvido;
Estás mesmo: Aprovado.

António Augusto de Almeida

PÁGINA DO LEITOR ! 11
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O apóstolo Paulo tinha muito prazer
em chamar a Deus “ ”. Ele
escreveu:

Podes tu invocar a Deus como sendo
?

Somente uma pessoa que pertence
ao “ ” pode, junto com
todo o Seu Povo, chamar a Deus “

”.

Deus é realmente o Deus de todos
visto que Ele é o Criador de tudo:

--“O Criador dos fins da terra”. (Is 40:
28.)

--Tudo pertence a Deus, visto que foi
Ele quem o criou.. O próprio Deus
disse:

--Ele reina sobre todos:

--Ele é o Juiz de todos:
“O Juiz de toda a terra.” (Gn 18: 25.)
Todavia Deus prometeu salvar um

, Sua propriedade especial, e
disse:

O Senhor Jesus Cristo veio, morreu
e ressuscitou para remir e purificar
para Si o : “

Somente, numa maneira muito
especial, este pode dizer
que Deus é .

Para fazer parte deste ,
é necessário receber o Senhor Jesus
Cristo, isto é “Nascer de Deus”.

Ao invocarmos o nome do Senhor
Jesus Cristo nós, que não éramos o
povo de Deus, passamos a ser
chamados Deus
disse:

É muito importante que cada filho
de Deus reconheça com convicção e
testemunhe que Deus é .

O povo de Israel, vendo a grande
mão que o Senhor mostrara na sua
salvação, exclamou:

Rute, perante a insistência de Noemi
de voltar ao seu povo, disse:

Tomé, convencido da ressurreição
de Jesus, caiu aos Seus pés e disse-lhe:

Tu já confessaste que Deus é
?

Reconhecer que Deus é
tem várias implicações:

1. Confiar nEle: Salmo 18: 2; 31: 14.
(Sl 91: 2; 7: 1.)

2. Louvá-lhe: Salmo 104: 33; 118: 28.

3. Obedecê-lO: Jeremias 7: 23;
Deuteronómio 26: 14.

4. Ser Santo: Levítico 11: 44, 45.

Reconhecer que Deus é
é a garantia de muitas bênçãos.

1. Receber do Senhor um coração
para O conhecer: Jer 24: 7.

2. Ter a lei do Senhor escrito no nosso
coração: Jer 31: 33.

3. Conhecer a presença do Senhor
como Pai: 2 Cor 6: 16, 18.

4. Fazer parte da nova Jerusalém,
que de Deus desce do céu: Apoc 21: 1 a
3.

O meu Deus

o teu Deus

Povo de Deus

O

nosso Deus

Povo Seu

Povo Seu

Povo de Deus

o nosso Deus

Povo de Deus

filhos do Deus vivo.

o seu Deus

o teu

Deus

o meu Deus

o meu Deus

“O meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em
glória, por Cristo Jesus.” (Fp 4: 19.)

“Todos os povos andarão, cada um, em
nome do seu deus; mas nós andaremos no
nome do Senhor, nosso Deus, eternamente,
e para sempre.” (Mq 4: 5.)

“O que está debaixo de todos os céus
é meu.” (Jó 41: 11.)

“O Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei
grande sobre toda a terra…Pois Deus é o
Rei de toda a terra.” (Sl 47: 2, 7.)

“Sereis a minha propriedade peculiar
dentro todos os povos.” (Ex 19: 5.

“Eu vos tomarei por meu povo, e serei
vosso Deus.” (Êx 6: 7.)

Se deu a si mesmo
por nós, para nos remir de toda a
iniquidade, e purificar, para si, um povo
seu, especial, zeloso de boas obras.” (Tt 2:
14.)

“Este Deus é o nosso Deus para sempre.”
(Sal 48: 14.)

“Todos quantos o receberam, deu-lhes o

poder de serem feitos filhos de Deus” (Jo 1:
12, 13.)

“Chamarei meu povo ao que não era meu
povo; e amada à que não era amada. E
sucederá que, no lugar em que lhes foi dito:
Vós não sois meu povo, aí serão chamados
filhos do Deus vivo” (Rm 9: 25, 26.)

“O Senhor é a minha força, e o meu
cântico; ele me foi por salvação; este é o meu
Deus.” (Êx 15: 2.)

“O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o
meu Deus.” (Rt 1: 16.).

“Senhor meu, e Deus meu.” (Jo 20: 28.)

“O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar
forte, e o meu libertador; , a
minha fortaleza, …”

“Mas eu , Senhor, e disse:
Tu és .”

“Cantarei ao Senhor, enquanto eu viver;
cantarei , enquanto
existir.”

“Tu és , e eu te ; tu
és , e eu te .”

“Isto lhes ordenei, dizendo:
, e eu serei , e vós

sereis ; e
mandar, para que vos

vá bem.”
“ à voz do Senhor, ;

conforme a tudo o que me
.”

“Eu sou o Senhor : portanto
vós vos , e sereis ,
porque Eu sou

“Para que eu seja , e para que
sejais, .”

“Dar-lhes-ei coração para que
, porque eu sou o Senhor; e ser-

me-ão , e eu lhes serei .”

“Porei a minha lei no seu interior, e a
; e eu serei o

e eles serão .”

“ , e entre eles andarei: e
e eles serão

.”
“ e

, diz o Senhor todo-
poderoso.”

“Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que
de Deus descia do céu…e ouvi uma grande
voz do céu, que dizia: Eis que o tabernáculo
de Deus com os homens, pois

, e , e
estará com eles, e

.”

o meu Deus

em quem confio

confiei em ti

o meu Deus

louvores ao meu Deus

o meu Deus louvarei

o meu Deus exaltarei

Dai ouvidos

à minha voz o vosso Deus

o meu povo andai em todo o

caminho que eu vos

Obedeci meu Deus

ordenou, tenho

feito

vosso Deus

santificareis santos

santo.”

vosso Deus

santos

me

conheçam

por povo por Deus

escreverei no seu coração seu

Deus o meu povo

Neles habitarei

eu serei o seu Deus o meu

povo

Eu serei para vós Pai vós sereis para

mim filhos e filhas

com eles

habitará eles serão o seu povo o

mesmo Deus será o seu

Deus

12 | ESTUDO BÍBLICO
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A Igreja Católica apostólica romana
(ICAR) considera o apóstolo Pedro como a
pedra fundamental sobre a qual Cristo
edificou a sua Igreja. Fundamenta-se em
Mateus 16.19: "

".

Assim a ICAR entende que:
- Pedro é a rocha sobre a qual a igreja

está edificada.

Pedro foi o primeiro bispo de Roma.

- A autoridade de Pedro foi confiada
aos bispos e papas seus sucessores,
vigários de Cristo na Terra

Partindo deste raciocínio, o padre
Miguel Maria Giambelli põe Mat.16.19
nos lábios de Jesus, da seguinte maneira:
"Nesta minha Igreja, que é o reino dos
céus aqui na terra, eu te darei também a
plenitude dos poderes executivos,
legislativos e judiciários, de tal maneira
que qualquer coisa que tu decretares, eu a
ratificarei lá no céu, porque tu agirás em
meu nome e com a minha autoridade".

Nota:. o substantivo feminino "petra"
designa do grego uma rocha grande e
firme. O substantivo masculino "petros" é
aplicado geralmente a pequenos blocos
rochosos, móveis bem como a pedras
pequenas, tais como a pedra de
arremesso. Pedro é "petros" bloco
rochoso e móvel e não "petra" = rocha
grande e firme.

À luz das palavras do próprio apóstolo
Pedro, Cristo é a "petra" = rocha grande e
firme: "

(1 Pedro 2.4). Todos os
crentes são "petros" = blocos rochosos e
móveis. "

" (2 Pedro 2.5).
Tudo isto e a escritura em ICor.3.11 e

Ef.2.20 (1.22 -5.23) expõem a nu a heresia
católica romana.

-Pedro era financeiramente pobre (Atos
3.6).

- Pedro era casado (Mateus 8.14,15).
- Pedro foi um homem humilde, não

aceitou ser adorado pelo centurião
Cornélio (At 10.25,26).

- Pedro foi um homem repreensível
(Gálatas 2,ll-14).

- Tiago, era o superintendente em
Jerusalém (Actos 15, e não Pedro (Actos
15.7). Se Pedro tivesse sido papa, a ordem
das "colunas", seria: Gal.2.9) "Cefas, Tiago
e João", e não "Tiago, Cefas e João".

- O papa é administrador das grandes
fortunas da igreja.

-O papa é celibatário, isto é, não se casa,
não obstante ensinar que o casamento é
um sacramento.

- O papa aceita a adoração dos homens.
- O papa considera-se infalível nas suas

decisões e decretos.

Segundo o Concilio de Florença, o
Pontífice de Roma é o sucessor de Pedro.
Neste concilio ficou determinado que o
Papa seria considerado:

1- O Príncipe dos apóstolos pois foi o
principal pregador no Pentecostes ( At
2.14-2.37). e o primeiro a evangelizar os
gentios (Cornélio)

2- O Verdadeiro Vigário de Cristo na
terra

3- O Cabeça da Igreja
4 - O Pai e Mestre de todos os cristãos
5- Nele é outorgado todo o poder de

nutrir, dirigir e governar a igreja
universal.

No entanto as Sagradas Escrituras não
abonam estes princípios:

- Pedro não era o príncipe dos
apóstolos. Jesus falou directamente com
ele sobre o poder (Mt16.18-19) e depois
com todos (Mt 18.18). A igreja deu ordens
directamente a Pedro em Atos 8.14.(Ele
não era o principal!). No concilio de
Jerusalém após Pedro falar Tiago deu o
veredito . Actos 15.7-13.

- Em Gálatas 2.9 o Espírito Santo manda
Paulo escrever que as colunas da Igreja
eram Tiago, Cefas e João, não colocando
na lista a Pedro em primeiro. Pedro foi na
verdade o primeiro evangelista no que
concerne aos gentios, mas por causa disso
teve necessidade de explicar á Igreja em
Jerusalém a sua atitude (Actos 11)e Jesus
não o escolheu para apostolo dos gentios
mas sim a Paulo (Actos 9.15 Gal.2.8). É
interessante notar que a maioria das
epistolas que contém a doutrina para a
Igreja foram escritas por Paulo e não por
Pedro(!)

- O Vigário de Cristo na terra é o
Espírito Santo. João 14.16 e nós
embaixadores de Cristo (2Cor. 5.20) e
suas testemunhas (Luc. 24.48)

- O cabeça da Igreja é Jesus. Ef.1.20-23 e
5.23

- Pedro nunca aceitou adoração de
algum homem

- Pedro não era exemplo de garantia
para o ministério. Jesus precisou de
repreende-lo e de o exortar várias vezes.
João 21.11-17. Lucas 22.31-34. Marcos
14.27-31.

E Simão Pedro respondendo
disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E
Jesus respondendo, disse-lhe: Bem aventurado
és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a
carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos
céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela; e
eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o
que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo
o que desligares na terra será desligado nos
céus

(compare Actos 4.11)

-
(de 42-67) . A carta aos Romanos foi escrita em
58 e não o menciona! Paulo esteve em Roma de
6 1 - 6 7 e e s c r e v e u a o s E f é s i o s ,
Filipenses,Colossenses e Filemon e não
menciona Pedro!

chegando-vos para ele, a pedra que

vive, rejeitada, pelos homens mas para com
Deus eleita e preciosa"

vós mesmos, como pedras que
vivem, sois edificados casa espiritual para
serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por
intermédio de Jesus Cristo

- Pedro tem o poder de abrir a porta do
reino dos céus.

A INTERPRETAÇÃO ERRADA

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
DE PEDRO

PEDRO ERA UM SIMPLES SERVO
DE JESUS E NÃO COMO O PAPA É:

O PAPA

APOLOGÉTICA | 13

Heresia:

Por Samuel Pereira

Pedro é a pedra fundamental da Igreja
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Aqui o Senhor nos adverte a não
fazermos o mesmo que o povo de Israel.
São quatro advertências:

1 . Não vos façais idolatras, como
alguns.

2 . Não vos prostituais, como alguns
3 . Não tenteis a Cristo, como alguns.
4 . Não murmureis, como alguns…
Aquele pois que cuida estar de pé olhe

não caia.
Gostaria de começar lembrando que

murmurar é o mesmo que acusar. Ora o
nosso maior acusador é Satanás. Diz-nos
a Palavra de Deus em Apoc. 12.10. (O
qual diante de Deus nos acusa de dia e
de noite)… Mas graças a Deus que o
verso 11 diz “E eles o venceram pelo
sangue do Cordeiro, e pela Palavra do
seu testemunho e não amaram as suas
vidas até á morte”.

Em face destes factos podemos
imaginar a tragedia que é para nós e
para a igreja quando somos tentados a
maldizer ou até nos queixar-mos de
nossos irmãos… mesmo que tenhamos
as nossas razões.

Já pensaste alguma vez que estás do
lado de Satanás fazendo coro com ele ao
acusar os nossos irmãos!

Por vezes e mais triste é quando se
acusa irmãos de coisa, as quais eles já há
muito se arrependeram, pedindo
perdão ao Senhor. (E o Senhor perdoa).

Quem está ofendido com algum
irmão, porque recebeu algum agravo, a
Palavra de Deus é bem clara nestes
assuntos. Deve ir ter com esse irmão e
adverti-lo… se ele ouvir a advertência e
pedir perdão, deve-se perdoara. Se não
o u v i r d e v e m s e r c h a m a d a s
testemunhas por fim comunicar á igreja.
Se mesmo assim não ouvir deve-se
considerá-lo como uma pessoa não
salva. Mateus 15.16.17.

Quantas vitorias se podem alcançar
ouvindo o que a Palavra de Deus diz e
colocá-la em pratica!

Voltando ao verso analisemos a parte
final “E pereceram pelo destruidor”..

Que tragedia para os murmuradores?!
Quantos no nosso meio estão

enfraquecidos espiritualmente por
causa da maldição da murmuração?

Ao ler atentamente a história do povo
de Israel no caminho para a terra
prometida descobre-se que a maior
causa da murmuração era a a inveja. Até
Miriam, irmã de Moisés e Arão falaram
contra Moisés dizendo: “Porventura
falou o Senhor somente por Moisés, não
falou também por nós?” O senhor ouviu
e não gostou!

M i r i a m f i c o u l e p r o s a a t é s e
arrepender… Ela e Arão arrependeram-
se.

Cada crente tem o seu dom, dons ou
ministério, não se queira usurpar a
missão dos outros ou tentar imitar essa
missão pois ela é única para cada um.

Meu querido irmão, se acusares teu
irmão falando dele como anda fora dos
caminhos do Senhor, e por cobardia não
te atreves a ir ter com ele e ajuda-lo estás
pior do que supões que ele está.

O amor não suspeita mal e se se vir mal
nos outros convém não esquecer que
não somos perfeitos.

Devemos propor nos nossos corações
não lutar contra irmãos mas cerrar
fileiras e juntos combater o nosso
próprio inimigo e da igreja e inimigo de
Deus que é Satanás.

No reino espiritual a oração é tão
essencial para o filho de Deus como para
o ser humano é o respirar. Sem ela Deus
não pode mover-se a nosso favor visto

que a oração é a avenida pela qual
chegamos até Deus através de nosso
Senhor Jesus Cristo.

As escrituras tem muito a dizer acerca
deste tão importante assunto:

Tiago 5.16 diz: “A oração de um justo
pode muito em seus efeitos.”

Será que a oração resulta. Vejamos
exemplos:

orou, o anjo abençoou-o e a sua
vingança por Esau foi transformada em
amor.

orou e foi libertado da prisão!
orou e Amaleque foi

derrotado na batalha!
J orou e o dia foi mais longo para

que Israel triunfasse!
orou e o Senhor lhe perdoou,

depois saiu a ganhar outros para o
Senhor!

orou e Deus retirou-lhe a ira e
foi feliz.

orou, a pequena nuvem
apareceu, a chuva também e a fome se
dissipou.

orou o filho da viúva
r e s s u s c i t o u e o a l i m e n t o f o i
providenciado!

orou e o exercito da Assíria
fugiu.

orou e a sombra do relógio
de Acaz voltou dez graus atrás e a sua
vida foi prolongada quinze anos!

orou e Hamã foi
enforcado tendo o seu povo sido liberto.

orou e o coração do rei foi
amolecido para dar passaporte a
Neemias para Jerusalém.

orou e os leões perderam o
apetite.

oraram e o espírito
Santo foi derramado sobre eles!

orou e Pedro foi libertado da
prisão!

oraram e as portas da
prisão se abriram e o carcereiro e sua
família encontraram Jesus Cristo como
Salvador!

Jesus disse: vós
e as
pedireis o que quiserdes e vos

… Jo 15.5

JACÓ

JOSÉ

MOISES

OSUÈ

DAVI

JOSAFÁ

ELIAS

ELISEU

ISAIAS

EZEQUIAS

MARDOQUEU

NEEMIAS

DANIEL

OS DISCIPULOS

A IGREJA

PAULO E SILAS

SE estiverdes em mim

minhas palavras estiverem em vós

será

feito

Boletim Informativo - Coimbra

A ORAÇÂO TEM
RESULTADOS ?

14 | VIDA CRISÃ

E. Costa

Uma maldição !
“E como também alguns deles murmuraram e
pereceram pelo destruidor. I Cor. 10.10.

não murmureis
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Próximos eventos

4,8º Congresso de Senhoras do Norte

O Servo do Senhor

Não deixe de ler ...
No fim saberá porquê ...

6 Fevereiro 2010 -

16 e 17 de Abril 2010

15 Maio 2010

.

Realiza-se no Centro
sob a responsabilidade da CIIP Sul o 71º
Encontro Nacional de Anciãos e
Obreiros.

Em está
programada a realização do V
Congresso Nacional de Irmãos num
local em breve a anunciar

Realiza-se no Norte sob a
responsabilidade dos irmãos do Centro
o 72 º Encontro Nacional de Anciãos e
Obreiros.

Se o Senhor assim o permitir, irá ter
lugar na Igreja da Foz no dia 17 de
Outubro de 2009, entre as 10h e as 12h
período da manhã e entre as 15h e as
17h período da tarde -.

O Congresso está aberto a todas as
meninas, jovens e senhoras. Esperamos
seja um tempo de refrigério e
crescimento espiritual para todas.

Uma mulher chega apavorada ao
consultório de seu ginecologista e
diz:

- Doutor, o senhor terá que me
ajudar num problema muito sério.

Este meu bebé ainda não
completou um ano e já estou grávida
novamente.

Não quero filhos num tão curto
espaço de tempo, mas num espaço
grande entre um e outro...

O médico então perguntou: Muito
bem. O que a senhora quer que eu
faça?

A mulher respondeu: Desejo
interromper esta gravidez e conto
com a sua ajuda.

O médico pensou um pouco e
depois de algum tempo em silêncio
disse para a mulher:

- tenho um método melhor sem
interromper a gravidez!!! E é menos
perigoso para a senhora.

Veja bem minha senhora, para não
ter que ficar com dois bebês de uma
vez, em tão curto espaço de tempo,
vamos matar este que está em seus
braços. Assim, a senhora poderá
descansar até o outro nascer.

Se vamos matar, não há diferença
entre um e outro. Até porque
sacrificar este que a senhora tem nos
braços é mais fácil, pois a senhora
não correrá nenhum risco... Além
disso ainda ganha com o período do
nojo, férias e subsídios de parto do
que vai nascer...

A mulher apavorou-se e disse:
- Não doutor! Que horror! Matar

uma criança é um crime..
Também acho minha senhora, mas

pareceu-me tão convencida disso,
que por um momento pensei em
ajudá-la.

Você sabe desde quando Deus te
ama?

O servo do Senhor que deseja ser útil
no serviço do seu Mestre precisa de ser
caracterizado:

“Uni vaso para honra,
santificado e idóneo para uso do Senhor
e preparado para toda a boa obra.” (II
Tim. 2:21);

“Ao servo do Senhor
não convém contender, mas sim ser
manso para com todos, apto para
ensinar, sofredor, instruindo com
mansidão (II Tim. 2:24);

“O maior entre vós
seja como o menor... Eu, entre vós, sou
como aquele que serve” (Luc. 22:26, 27);

Na verdade, na verdade vos
digo que tudo quanto pedirdes a
Meu Pai, em Meu Nome, Ele vo-lo há-de
dar... Pedi, e recebereis, para que o vosso
gozo seja completo” (João 16:23, 24);

Sede fervorosos no
espírito, servindo ao Senhor” (Rom. 12:1

Pela Santidade

Pela Mansidão

Pela Humildade

Pela Fé “

Pelo Fervor

O crime é exactamente o mesmo !!!

Desde o ventre da tua mãe !

INFORMAÇÃO | 15

O VII Encontro Nacional de Irmãos
realiza-se nas Instalações da Palavra
da Vida em Mafra.
Convidamos todos os irmãos a
estarem presentes a partir das 10
horas do dia 5 de Outubro.
O programa do Encontro é
constituído por actividades das
delegações Norte e Sul da CIIP e da
Corporação Evangélica.
Incentivamos a igreja a promover esta
actividade.
Para quem quiser haverá um almoço
ligeiro que poderá ser solicitado aos
dirigentes da CIIP ou CE. As igrejas
receberão em breve informação
detalhada.
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16 | CONGRESSO DE JOVENS O Departamento de Jovens da CIIP
“Comunhão de Igrejas de Irmãos em
Portugal” (DJ- CIIP) irá promover o 14°
Congresso Nacional de Jovens.

Nesta edição temos dois temas, dois
oradores. Porque somos filhos de
Deus, devemos ter mentes renovadas
(Romanos 12:2). De facto, há muitas
coisas em que nós acreditamos, mas
que aqueles que estão à nossa volta
simplesmente não conseguem
entender. O Ir. (Tó
Mané) irá desenvolver tema

explicar-
nos que significa “ter a mente de
Cristo” (1 Coríntios 2:16). Como seria
bom se todos pudéssemos dizer:
“já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim” (Gálatas 2:19)! Esse é o
desejo de Deus para cada um de nós:
que possamos ter vidas que apontem
para a pessoa de Jesus Cristo. Usando
a sua própria experiência, o
Martinez irá falar de

Será um Congresso cheio de desafios
e queremos que estejas lá. Para saberes
mais escolhe um contacto:

Coordenador - Joel Silva - 963591508
Secretário - Pedro Martinho -

961526819
JENO - David Costa - 916688003
e Joel Costa - 918211988
JEBV - David Silva - 967878770
e Jónatas Brás - 919081132
JEB - Samuel Pires - 916441963
e Daniel Miguel - 919823291
CENTRO - Tiago Alves - 919859148
e Fernando Girão - 919285373
JEO - Ana Bastos - 964397571

Os congressistas deverão fazer o
“check-in” a partir das 20h do dia 2/10.

No dia 5 de Outubro o congresso de
Jovens junta-se ao VII Congresso
Nacional de Irmãos, ainda no
acampamento Palavra da vida.

Preço: Valor - Eur.45,00
-Sinal obrigatório: Eur. 20,00

(incluído no preço total)

António Marques

o

“Paradoxos para acreditar”, e

o

Ir. Sérgio

“Uma vida acerca

de Cristo”.

Isaías 40:28-31- Não sabes, não
ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o
Criador dos confins da terra, não se
cansa nem se fatiga?

E inescrutável o seu entendimento.
Ele dá força ao cansado, e aumenta as

forças ao que não tem nenhum vigor.
Os se cansarão e se fatigarão,

e os jovens cairão, mas os que esperam
no Senhor renovarão as suas forças;
subirão com asas como águias;
correrão, e não se cansarão; andarão, e
não se fatigarão.

jovens
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