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Pintura de Ford Madox Brown, 1871 - Os irmãos de José mostram a Jacó a túnica de José manchada de sangue (Gén. 37:31-36)
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CARLOS ALVES

O que nos convém ser
até à vinda do Senhor
O que nos convém ser
até à vinda do Senhor

Um só versículo da Palavra do Deus
poderá responder a esta questão: "
Sede firmes e constantes, sempre

abundantes na obra do Senhor, sabendo que
o vosso trabalho não é em vão no Senhor " I
Corintios 15:58.

Quando vemos tantos e tantos com duvidas,
com medos, com problemas de vária ordem e
mergulhamos no desespero, convém-nos a
nós confiar plenamente e sem reservas
Naquele que vos ama e deu a sua preciosa
vida na cruz para nos salvar, derramando o
Seu precioso sangue para nos lavar e
purificar de todo o pecado. Ele também
promete nunca nos deixar, nem desamparar.

É por ele que nós
comunicamos com o nosso Pai do Céu. Se
nós amamos o Senhor, se nós temos prazer
Nele então façamos da oração um prazer
diário, como um enamorado faz com a pessoa
amada. O Senhor está sempre disposto e tem
prazer em nos ouvir. Assim tenhamos nós o
mesmo prazer e a mesma disposição.
Também oremos firmemente pelos nossos
que amamos e que continuam perdidos. A
oração pode operar o milagre da conversão.

Nestes dias de tanta confusão religiosa
e em que tantos estão pondo de parte a sã
doutrina, fiquemos firmes nas verdades
eternas que o Senhor deixou para a sua
amada Igreja, para os Seus servos fiéis.

No testemunho pessoal, contando
aos outros o que o Senhor Jesus fez na vida.
Para evangelizarmos os perdidos não há

nada melhor como seguir o exemplo da
samaritana e como o Senhor mandou fazer ao
ex-endemoninhado. Ora ao Senhor pelas
almas e espera que Ele opere nelas a sua
salvação

Sê fiel ás reuniões, sê fiel na
contribuição. Colabora nos trabalhos da

Igreja. Procura, diante do Senhor conhecer os
teus dons e dispõe-te ao trabalho. Seja a
ministrar ás crianças ou os jovens, ou mesmo
os adultos. Há muito que fazer na obra do
Senhor e tu podes ser um instrumento de
benção usado por Ele.

O inimigo tem criado inimizades e
até ódio entre os irmãos, há mesmo crentes
que só tem prazer em dizer mal dos seus
irmãos. Outros há que não respeitam os seus
irmãos que têm a missão de cuidar do
rebanho. Refiro-me aos anciãos, a quem a
Palavra do Senhor manda respeitar.

O nosso Deus afirma: " Estas seis coisas
aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma
abomina: olhos altivos, língua mentirosa e
mãos que derramam sangue inocente;
coração que maquina pensamentos viciosos;
pés que se apressam a correr para o mal;
testemunha que profere mentiras e o que
semeia contendas entre irmãos " Prov. 6:16-
19

A Bíblia diz ainda que nos últimos dias
sobrevirão tempos trabalhosos, porque
haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e a mães,
ingratos, profanos, sem afecto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem
amor para com os bons, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos
deleites do que amigos de Deus, tendo
aparência de piedade, mas negando a
eficácia dela. Destes afasta-te" II Tim. 3:1-5

Sede firmes na vossa Fé em Cristo.

Sede firmes na oração.

Sede firmes no ensino da Palavra de
Deus.

Sede sempre abundantes na obra do
Senhor.

Sede sempre abundantes no trabalho
da igreja.

Sede sempre abundantes no amor
fraternal.
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WALTER ALEXANDER

DIVISÃO:DIVISÃO:
um factor de crescimento ?um factor de crescimento ?

4- O Paradoxo:

Dividir para Multiplicar

Olivro dos Atos dos Apóstolos é um
dos mais importantes do Novo
Testamento, pois é o livro histórico

da igreja, um livro que relata quando e como
a igreja de Cristo começou, e a prática dos
apóstolos e da igreja primitiva.

Quando compramos um novo aparelho,
seja computador, relógio ou geladeira,
insistimos que venha acompanhado do
manual, pois ele explica como o aparelho
funciona.
O livro dos Atos dos Apóstolos é o nosso
manual e guia e a leitura dele é
indispensável para o servo do Senhor. Por
isso, devemos consultá-lo antes de
fazermos qualquer empreendimento para
Ele. Neste livro, vemos os cristãos
t rabalhando e se esforçando na
promulgação do Evangelho, e vemos,
também, a operação do Espírito do Senhor.

Os dois anjos repreenderam os discípulos
do Senhor pela sua inatividade (At 1.10-
11). O Senhor ressurreto dera instruções
aos Seus e deixou bem claro que desejava
que cada um fosse um missionário e que a
mensagem evangélica irradiasse de
Jerusalém até que alcançasse os confins
do mundo (At 1.8).

Este livro histórico mostra como o Espírito
do Senhor atuava naqueles dias. Muitos
comentaristas estão convencidos de que
este livro deveria levar o título: O Livro dos
Atos do Espírito Santo. A leitura de Atos
confirma as palavras de Marcos 16.19-20.

Será que o livro dos Atos dos Apóstolos tem
algo a dizer-nos quanto ao assunto em
pauta - divisão? Gostaria de mostrar que
neste livro temos as quatro operações
aritméticas, ou seja, adição, subtração,
divisão e multiplicação.

Estou cansado de ouvir ministros da
Palavra de Deus afirmar que Deus não se
interessa pela quantidade e, sim, pela
qualidade. De certo estão usando uma
Bíblia diferente da minha. Deus interessa-
se tanto pela quantidade como pela

qualidade. Por que nas igrejas de Deus
não podemos ter as duas coisas?

No livro dos Atos dos Apóstolos, o Senhor
registrou o número de pessoas que se
converteram no dia de Pentecoste (At 2.21).
A pregação de Pedro registrada no capítulo
3 surtiu efeito e resultou na salvação de
muitas pessoas e, mais uma vez, o número
de homens convertidos é registado (At
4.4). Neste livro, o Espírito de Deus
registrou a experiência de indivíduos que
creram em Cristo, pessoas como o eunuco,
Saulo de Tarso, Cornélio, Lídia etc, como
também de casais como Priscila e Áquila, e
de famílias como a do carcereiro do capítulo
16.

O Senhor Jesus contou a parábola do
semeador e nela mostrou os resultados
diferentes. Ele mencionou a semente
que não:

- (Mt 13.4). A semente que
caiu à beira do caminho.

- (Mt 13.5-6). A semente
que caiu em solo rochoso.

- (Mt 13.7-8). A semente que
caiu entre os espinhos.

Mas houve semente que caiu em boa terra e
-(Mt 13.8). Mas mesmo assim, o

resultado não foi o mesmo. Note como o
Senhor toma nota não só de números,
como também de percentagens, pois a
semente produziu a 30, a 60 e a 100.

Em Atenas, poucas pessoas foram salvas
(At 17.32-34), enquanto na cidade de
Corinto, muitas pessoas abraçaram o
Evangelho (At 18.10).

1. ADIÇÃO
At 2.41, 47; 5.14; 11.24.

Penetrou

Permaneceu

Prosperou

produziu

2. SUBTRAÇÃO
At 2.41, 47; 5.14; 11.24.

Deus é fiel no Seu relato e pintou um quadro
real e verdadeiro dos acontecimentos da
igreja primitiva e dos primeiros cristãos. Um
famoso pintor da época quis pintar o
estadista de renome, Sir Ovilver Cromwell.
Este consentiu mas impôs uma condição,
insistiu que o pintor o pintasse "com as
verrugas". O Artista divino pintou um
quadro que não só mostra as belezas e as

qualidades positivas da igreja primitiva,
como também "as sua verrugas". A
diferença entre Atos 4 e 5 é destacada e
marcante.

Em At 4.36-37 temos um exemplo de
Em At 5.1-11 temos

um exemp lo de

Ananias e Safira não entenderam que
Pedro possuia o dom espiritual de discernir
os espíritos (1 Co 12.10). Pedro sabia que
Ananias e Safira estavam mentindo, que o
diabo enchera o coração deles com esta
fraude. O casal mentiu a Pedro, mas o
apóstolo mostrou a seriedade do pecado,
pois na realidade havia mentido ao Espírito
Santo que habita na igreja. Alguém disse
q u e s e a s m e s m a s c o n d i ç õ e s
prevalecessem hoje, se Deus fosse tão
severo conosco, então o carro funerário não
se afastaria das portas das Casas de
Oração.

Deus não pôde permitir que Ananias e
Safira ficassem na igreja, por isso, Ele
removeu-os pela morte. Não foi esta a
única vez que tal coisa aconteceu na igreja
(1 Co 11.28-31). Os jovens da igreja
primitiva tiveram a triste sorte de ser os
agentes funerários responsáveis pelo
sepultamento de Ananias e Safira.

A subtração é necessária para a
preservação do testemunho da igreja e para
mantê-la pura e santa como o santuário de
Deus. Há igrejas que temem exercer a
disciplina, pois temem perder membros.
Quem disciplinou Ananias e Safira foi Deus
e esta medida drástica não resultou em
perda e, sim, em lucro. A igreja lucrou, pois
o bom nome de Deus e da igreja foi
preservado e mantido entre os descrentes
e, além disso, este acontecimento sombrio
e a acção de Deus tiveram um efeito
benéfico, pois "sobreveio grande temor a
toda a igreja e a todos quantos ouviram a
notícia deste acontecimento" (At 5.11). A
subtração excluiu os membros faltosos,
trouxe uma divisão entre aqueles cristãos
que eram dedicados e aqueles que queriam
enganar e resultou em bênção. É um
paradoxo, mas é a verdade, que a divisão,
nestes casos resulta em multiplicação.

dedicação e devoção.
de f raudação e

degeneração.
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EDGAR DE ALMEIDA

histórico
dos hinos

Rocha EternaRocha Eterna

HC 123

Rocha eterna, meu Jesus,
Que por mim na amarga cruz

Foi ferido em meu lugar,
Morto para me salvar;

NÉle quero me esconder,
Pois me poderá valer.

A
letra original deste maravilhoso
hino é de autoria do Sr. August
Montague Toplady, um pastor

inglês, nascido em Farnham, Surrey,
Inglaterra, a 4 de novembro de 1740.
Faleceu no dia 11 de Agosto de 1778,
com apenas 37 anos de idade. Era
franzino, fisicamente, mas um
ardoroso defensor da doutrina da
salvação pela graça, que professava.
Discutia muito com outros cristãos,
principalmente contra a teologia
wesleyana.

Toplady converteu-se aos 16 anos
numa reunião simples, realizada num
celeiro. O pregador, também humilde,
mas fervoroso, pregou sobre Efésios
6.13:

.

Essas pa lav ras ca la ram tão
profundamente em seu coração, que
não pôde resistir ao chamado de
Deus. Ele mesmo confessou,
posteriormente: Certamente isto foi
obra de Deus e é maravilhoso! A
excelência deste poder há de ser de
Deus, pois não pode ser do homem".

encerra ensinos
profundos, contendo um pequeno
tratado de teologia cristã a respeito da
salvação pela graça, tão direto que
satisfaz e pacifica o coração ansioso
pela redenção de Cristo.

Leiam, demoradamente, cada estrofe
deste hino. A tradução em "Hinos e

Cânticos" é do Sr. Henry Maxwell
Wright e expressa bem o sentimento
do autor.

O mais interessante da história deste
hino é que, conforme consta, Toplady
escreveu-o após ter experimentado a
protecção de Deus, ao atravessar,
debaixo de uma tempestade, um lugar
onde não havia outro esconderijo
senão uma fenda numa grande rocha.

Essa rocha ainda existe, no lugar
chamado Burrington Combe, onde os
turistas e viajantes podem vê-la e
lembrarem-se do hino que fala da
verdadeira Rocha, que é o Senhor
Jesus Cristo. O salmista diz:

(Salmo
57.1 e 63.73). Ainda

(Salmo 89.26).

A primeira estrofe de Rocha Eterna
apareceu, pela primeira vez, em 1775,
numa revista e'vangélica e fazia parte
de um artigo intitulado: "A vida, uma
viagem", assinado por Toplady.

O hino todo apareceu só quatro anos
mais tarde, na mesma revista, após
um artigo de sua autoria que falava
sobre o número de pecados -
1.576.800 - que um indivíduo de 50
anos poderia cometer!

A música mais cantada e divulgada é
demoninada "Toplady", e foi escrita em
1830, pelo música norte-americano
Thomas Hastings. Esta, em Hinos e
Cânticos, está unida ao hino
"Holocausto Verdadeiro", No. 528.

O hino Rocha Eterna aparece em
nosso hinário com a outra música com
a qual é também muito cantado em
várias partes do mundo, ou seja, a

melodia denominada "Redhead" ou
"Petra", de Richard Redhead.
Actualmente aparece sobo nº 123.

"Tomai toda a armadura de
Deus, para que possais resistir no dia
mau, e havendo feito tudo, ficar
firmes"

"À
sombra das tuas asas me abrigo até
que passem as calamidades"

"Tu és Meu pai,
meu Deus, e a rocha da minha
salvação"

(Fornecido por Elisabeth Alexander)

Rocha Eterna

Alegrai-vos connosco !

LAR VIDA NOVA
Pardilhó

"
Queremos compartilhar

consigo uma grande benção: Em resposta
ao nosso pedido ao Centro Regional de
Segurança Social de Aveiro de modernizar
o nosso sector administrativo, obtivemos
uma verba.
Com objectivo de diminuirmos os elevados
custos em fotocópias utilizamos parte da
verba na aquisição de uma fotocopiadora.
Com o alvo de ampliar os nossos canais de
comunicação e aumentar a qualidade e a
r a p i d e z d o s n o s s o s s e r v i ç o s
administrativos instalamos o nosso
computador, com o mesmo financiamento,
o fax (034) 855365 e In te rne t
(larvidanova@mail.telepac.pt)
Agradecemos a Deus por esta tão grande
bênção! Expressamos aqui também a
nossa gratidão ao Director do Centro
Regional de Segurança Social de Aveiro
pelo seu tão oportuno gesto. Que Deus
continue a tocar corações para que esta
obra do Lar "Vida Nova", não caia no
esquecimento daqueles que podem
auxiliar no seu desenvolvimento e
expansão!

Sócio ou Amigo comunique connosco!
Visite-nos! Será um prazer poder falar e
estar consigo!

Alegrai-vos com os que se alegram (...) "
Romanos 12:15.

http://www.irmaos.com
Por lapso, indicamos no último
Refrigério um endereço errado
do site dos nossos Irmãos no

Brasil. Este é o correcto.
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SAMUEL OLIVEIRA

Odever mais elevado do cristão, é
de fazer aquilo que agrada ao seu
Senhor, aprovando o que Lhe é

agradável, ver ( Efés. 5:10 ). Temos aqui
a orientação para a vida prática,
obedecer á vontade divina, cumprindo os
designos de Deus.

.
Deveríamos fazer o nosso serviço com
entusiasmo, prontidão, inteligência,
ardor, alegria e gratidão, cada uma sua
função, impulsionado pelo Espirito. Deus
fez-nos depender todos uns dos outros.
Todos os dias devemos ajudar e sermos
ajudados. Nenhum de nós deve ser
demasiado egoísta para ajudar, nem
demasiado orgulhoso para ser ajudado.

Nos grandes edifícios, vemos como
as pedras são encaixadas umas nas
outras. Experimente-se tirar uma e todas
as demais cairão; mas enquanto
estiverem ajuntadas umas ás outras,
podem aguentar uma parede maciça de
peso incalculável. Assim, cada um de
nós pode prestar algum serviço e
nenhum de nós está livre de precisar
alguma coisa.

Paulo apela para o amor fraternal ao
lidar com o caso de um irmão que pecou
mais devido á fraqueza e surpresa do

que às más intenções, e incita os crentes
da Galácia a não dizer como o fariseu no
Templo: "Ó Deus graças te dou, porque
não sou como este publicano... ". Ele
indica a nossa própria enfermidade e
quão expostos estamos todos á tentação
"Olhando por ti mesmo para que não
sejas também tentado".

Aqueles que são vaidosos, que
buscam os seus próprios interesses,
criticarão um tal pecador e desse modo
não o poderão recuperar. De todos os
frutos do Espirito, é a mansidão que é
exigida para toda essa obra de
restauração. Nós que somos espirituais,
encaminhamos o tal, trazendo-o de novo
e o mais depressa possível para o
rebanho. Além de ajudarmos o nosso
irmão a libertar-se da sua transgressão e
pecado, ansiedade, de enfermidade
pessoal, de dificuldades de família e de
embaraços de negócios. É em tudo
aquilo que estropia o meu irmão e o
impede de correr a corrida que está
adiante dele, que eu devo ajudar a
vencer. Não se trata de uma questão de
escolha. Não tenho liberdade para
recusar suportar os fardos dos meus
irmãos. " Levai as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo". Esta
lei, faz a Igreja um só corpo com uma
so l ida r iedade de in te resses e
obrigações. Aquele que deu a lei é o seu
grande Exemplo ( Fil. 2:1-8 e João 3:16).

Devemos dar a vida pelos irmãos.
Não há limites no serviço cristão, que a
comunidade cristã possa esperar dos
seus membros. É a necessidade e a não
exigência do nosso próximo que pede o
nosso auxilio. " Não nos cansemos de
fazer o bem, porque a seu tempo
cei faremos, se não houvermos
desfalecido". Uma mãe que derrama o
seu coração em oração a Deus por um
filho errante, uma mulher que fez o seu
melhor para ganhar o seu marido para
Cristo, um homem que há muito tempo
ora pelo seu amigo, não se deveria
cansar; as suas orações não são
perdidas.

( Tiago 1:22 ),
evidencia a importância do serviço
cristão na forma de expressar a nossa fé.
Este ensinamento, lembra-nos o que se
encontra escrito em Mateus 7:24-

27;13;23, Romanos 2:13 e Apocalipse
1:3.

O perigo contra o qual Tiago previne
os crentes judeus, é tão urgente como
era quando ele escreveu. Alguns têm o
interesse profundo pelas escrituras e
outros têm mais interesse em conhecer
tudo o que diz respeito à Palavra de Deus
do que saber a sua vontade quanto eles
mesmos, para que possam fazer.

Precisamos ter em mente o
propósito de Cristo em morrer por nós.
Ao olharmos á nossa volta para vermos o
que podemos dar a Deus, veremos que
não temos nada para dar, excepto a nós
próprios. Confiar n'Ele e trabalhar para
todos quando carecerem de nós e
reunirmos finalmente sãos e salvos todos
na casa do Pai. As pessoas a quem Tiago
escreveu esta carta, estão prontas a
ouvir, mas também são prontas a falar e
vagarosas para agir. Que aproveita se
alguém disser que tem fé e não tiver
obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
Isto é, uma tal fé como a que professa e
que nada produz ? Lutero disse: " É
impossível separar as obras da fé; tão
impossível como separar o calor e o
brilho de fogo".

O apóstolo do amor, escreveu mais
sobre o amor do que qualquer dos outros
apóstolos. Escreveu uma carta acerca do
amor de Deus por nós e do nosso amor
para com Ele e para com o nosso
próximo, parecendo nunca se cansar do
assunto. Conta-se uma linda "lenda" a
respeito deste apóstolo João que,
quando ele já era muito velho,
demasiadamente fraco para poder
andar, foi levado pelos seus amigos á
igreja de Éfeso e ali pediram-lhe para se
dirigir á congregação. Podeis imaginar
com que excitação as pessoas
aguardavam o seu sermão, mas este
consistiu de algumas palavras apenas,
repetidas mais de uma vez, " Meus
filhinhos, amemo-nos uns aos outros". E
quando os seus amigos lhe pediram para
dizer mais alguma coisa ele respondeu: é
este o mandamento do Senhor e chega,
se for verdadeiramente cumprido. "Não
amemos de palavra nem de língua, mas
de obra e de verdade". ( I João 3:16-18).

Vede como andais prudentemente

" Sede cumpridores e não
somente ouvintes"

NUNCANUNCA
será demais !será demais !
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ANTÓNIO CALAIM AUGUSTO POÇAS ALBERTO MANAIA
JOAQUIM SANTIAGO, ANTÓNIO FONSECA, JOÃO DAVID SILVA, NARCISO CAMPOS, JOÃO PAULO SANTOS, RUI OLIVEIRA

ROMANA DIAS, CATARINA ALVES, WALTER DE CARVALHO, CARLOS ANTUNES, PEDRO FIGUEIREDO

JORGE E ORQUÍDEA ADRIÃO
VIALONGA

Gratos estamos pelo vosso carinho e
amor. Para além do envolvimento
na Igreja Local, continuamos com

: a Escola Afonso Domingues, a Pregação
do Evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo, ensinando no Centro de
Treinamento Bíblico, colaborando no
Centro de Acampamentos em Atalaia
(agora surgiu um grupo de amigos da
Atalaia que ao longo do ano trabalha e
trabalha ali). Mas cremos que o Senhor
nos quer mais e mais em Olarias.

Nas Olarias os cultos têm decorrido bem,
no dia 30 de Janeiro tivemos cultos ao Ar
Livre, com um grande grupo a assistir,
dezenas de pessoas paravam para
assistir. A partir desse dia durante dois
domingos t ivemos dez pessoas
descrentes e nestes últimos dias 4 e 6
pessoas. Uma delas aceitou a Cristo e
agora esperamos que se firme mais no
Senhor.. Muitas dessas pessoas dormem
na rua e têm grandes dificuldades na sua
vida. Estamos a fazer distribuição de
roupas aos necessitados.

No dia 6 de Março fizemos novamente
Reunião ao ar Livre e no Domingo
tínhamos 8 adultos e uma criança...
louvamos a Deus, porque nem todas estas
pessoas vêm à Igreja pela roupa e mesmo
os que vêm pela roupa sabem que primeiro
vão ouvir o evangelho e têm-se mostrado
sensíveis a este.

No Dia 17 de Abril nova campanha
evangelística na rua em Olarias.
Esperamos em breve ter um equipe do
Desafio Jovem a ajudar-nos pelo menos
durante 15 dias para fazermos inquéritos,
tentar abrir Classes de Crianças, dar sopa
uma vez por semana aos necessitados e
tudo o mais que o Senhor nos der a Graça
de fazermos.
Pedimos as orações, pois precisamos
muito da direcção de Deus. Por hoje
terminamos com a oração de que o Senhor
revigore os vossos corações.

ministério vai indo bem, pela graça
de Deus. No tocante à União
Bíblica, tivemos uma semana

completa com cultos de promoção em
Igrejas na zona da Bairrada e Coimbra,
para além dos encontros mensais na área
do Porto.. Tivemos também um encontro
especial com a exposição dos trabalhos do
Concurso de Arte e Lavoures relativos à
comemoração dos 50 anos de ministério
em Portugal. Neste ambito três concertos
evangelísticos com a participação do coral
AMIEL da Galiza serão realizados.

Temos já preparado para o verão 7
semanas de Acampamentos nas Quintas
do Norte, desde crianças dos 4 anos até
aos adultos. Na Igreja Local o trabalho vai
desenvolvendo-se especialmente com os
Jovens. Estes têm assistido aos cultos a
meio da semana, o que nestes dias no
geral é invulgar. No primeiro e segundo
Trimestre colaborei com A Escola Bíblica
do Norte leccionando uma disciplina. Foi
um grande desafio mas recompensador.

Outro grande desafio que está perante
mim nos próximos dois anos é o da
presidência da CIIP Norte. Estando alí no
meio de tantos irmãos mais velhos e mais
experientes careço da graça e sabedoria
do alto para levar a bom porto este barco,
mas certamente poderei contar com as
vossas orações e sem dúvida nenhuma
com a fidelidade do Senhor que diz

min is té r io tem decor r ido
normalmente, não como nós
g o s t a r i a m o s d e v i d o a o

materialismo humano, mas o Senhor pela
sua Graça nos vai dando alento para
continuarmos a insistir, perseverando na

divulgação do Evangelho. Celebramos o
36º Aniversário do trabalho do Senhor em
Anadia, onde muitas almas ouviram o
Evangelho e um bom número aceitou a
salvação que lhes foi oferecida na pessoa
de nosso Senhor Jesus Cristo.

Estamos também construindo uma
cozinha e quartos de banho na Casa de
Oração em Sangalhos, pois estava a ser
uma premente necessidade , aquando de
Congressos e Convívios.

Por tudo isto rogo as orações dos irmãos,
porque sentimos muito as intercessão dos
santos.

Com o desejo de ricas bençãos de Deus e
da Sua Graça, fico vosso no amor de Cristo
Jesus o Senhor a Quem esperamos.

az e cooperação na Obra de Deus
são os votos da família Sena nesta
etapa final da Graça de Nosso

Senhor Jesus cristo.
De uma maneira geral estamos bem .
A Florbela continua em actividade secular
e renovando o contrato graças a Deus. A
Miriam já terminou a faculdade mas tem
aproveitado tudo para aumentar o seu
curriculum. A Claudia está no 1ª ano da
Faculdade de Educação Física. A Eunice
depois do 2 em 1 (1º e 2ª Classe) em
Canelas de Penafiel e depois da mudança
para Gaia está bem no 3º ano de
escolaridade
Quanto a mim é tempo de fazer tendas e
vendê-las, o que me tem ocupado todo o
tempo a investir na área de vendas. O
mercado de trabalho secular rejeita
oportunidades para os cinquentões.
Mesmo sendo esta a realidade actual vou
lutar não em vão, mas com a força do
Senhor.
Agradeço aos irmãos a oferta enviada, e a
todos quantos contribuiram, Bem hajam.
Na minha fé, espero também em breve
cooperar na alegre liberdade de dar.

MANUEL PAULO PINA LEITE
PORTO

MANUEL RIBEIRO
SANGALHOS

FAMÍLIA SENA
GAIA

O

O

"Não te
deixarei, nem te desampararei…"

P
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03/04/1999

"Ó TU QUE OUVES AS ORAÇÕES, A TI
VIRÁ TODA A CARNE"

ORE PARA
QUE CESSE O GENOCÍDIO

À
igreja de Deus que está em Portugal,
aos santificados em Cristo Jesus,
chamados santos, com todos os que

invocam o nome do Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso.
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e
do Senhor Jesus Cristo.
Amados, acusamos a recepção de
contentor nº CLHV 2212886/6
Da mercadoria nela contido:1 veículo
marca Nissan, 175 volumes com roupa
usada, 9 caixas com brinquedos, 99 caixas
com livros diversos, 17 caixas com
encomendas dirigidas, 1 bicicleta, 6
máquinas de escrever, 1 máquina
fotocopiadora.
A mercadoria foi para os domésticos na fé,
viúvas necessitadas se órfãos dos centros
e filiais.
Agradecemos também a todos os
colaboradores directos e indirectos no
envio deste contentor.
Esperamos que para a próxima vez nos
enviem para o nº 058/PROV7BLA-170-
IEIA
Benguela, aos 8 de Fevereiro de 1999
O Secretariado Provincial da IEIA
Bernardo Miji - Domingos Bernardo
Cadivonga - Lopes Vitorino

stá o Departamento Missionário da
C I I P a d e s a f i a r t o d a s a s
Assembleias a guardarem este dia

para celebrar os IDOSOS como campo
missionário. Por isso neste dia as Igrejas
são desafiadas a fazer um levantamento
de ofertas para os Lares : "Vida Nova" em
Pardilhó, e o da Associação de
Beneficência Evangélica em S. Sebastião
de Guerreiros.

Este ano de 1999 foi declarado como Ano
In te rnac iona l do IDOSO. Ass im
desafiamos o prezado Irmão e Igreja do
S e n h o r a
p e n s a r e m e
a c t u a r e m
também neste
campo. Nosso
Senhor verteu
na cruz o seu
sangue para que
todos se salvem
e os Idosos também são parte interessada
nesta Obra.

o dia 6 de Março de 1999 uma
equipe de quatro irmãos, Dr. Abel
Vallejos, Agostinho Farinha, Carlos

Sousa e Luís Calaim, viajaram para a
Guiné Bissau. Estes irmãos eram
portadores de uma oferta em dinheiro, da
Comunidade Evangélica Portuguesa
at ravés da (A l iança Evangé l i ca
Portuguesa) destinada a ajudar algumas
necessidades das Igrejas Evangélicas ali.

Foram realizadas duas reuniões especiais,
com os líderes e obreiros das várias
denominações, uma em Gabu (cidade
principal no interior), e outra em Bissau.
Pela primeira vez, na história dos
evangélicos na Guiné os líderes, pastores
e obreiros de todas as denominações
estiveram juntos. Foi um tempo de benção.
Oraram uns pelos outros houve tempo de
reconciliação, arrependimento e perdão.
Podia ver-se o Espírito de Deus a ministrar
ao coração de cada um de nós. (

).

A experiência marcou algumas decisões.
Em Gabu, no primeiro Sábado de cada
Mês todos os pastores e líderes irão
encontrar-se para buscar a benção da
unidade. Em Bissau querem fazer a
mesma coisa e irão encontrar-se no
segundo Domingo de Abril. Estão
motivados a organizarem a Aliança
Evangélica na Guiné.

Este grupo de quatro missionários
regressou a 21.Março felizes por verem o
que o Espírito do Senhor ainda faz hoje.
Rio de Mouro, 28 de Março de 1999
Agostinho Farinha

empre ouvi falar sobre perseguição
em pregar o evangelho, mas nunca
havíamos enfrentado uma situação

tão delicada como estamos a enfrentar
nestas últimas horas aqui em Papua.

Em 10 de Abril às 07 horas da manhã, os
crentes cantavam de alegria, porque tudo
estava combinado para iniciarmos a
construção da igreja. Oramos, e antes de
iniciarmos o trabalho, um grupo grande de
Guerreiros rodeou-nos e disseram que não
pod íamos in i c ia r a cons t rução ,
porque dois lideres do clã tiveram maus
sonhos durante a noite.

Perguntamos quem eram os lideres que
tiveram estes sonhos, e descobrimos que
são dois opositores fortes do evangelho

aqui em Papua. Um deles é famoso por
queimar igrejas, torturar cristãos, e tem
casos de morte, e desaparecimentos.

O local escolhido para a construção do
templo, é bem estratégico. Há uma
população de mais ou menos 8.000
pessoas, 85% deles querem a igreja, mas
estes dois homens opositores são os
lideres e eles tem poder para mudar a
situação e influenciar as pessoas.
Por favor não esqueça a Igreja perseguida
nesta ilha do Pacifico.
Eldimir. (Email do Ir. Jasemar Brasil)

ueridos amigos e amada Igreja,
eu queria escrever depois de nosso
culto de Páscoa, sinto que isso não

pode esperar. Nós estamos numa CRISE,
como não víamos desde o fim da Segunda
guerra mundial.

A Albânia está, neste momento, a ser
inundada com refugiados de Kosovo...
Ouvi, a noite passada, que mais de
120.000 já haviam ultrapassado a nossa
fronteira nordeste. Eu soube que pelo
menos 7.000 chegaram a Tirana (a capital
da Albânia) ontem.

Nós tememos consequências para esta
tragédia na Albânia. O fluxo de refugiados
não pára. A cada hora e a fila de refugiados
estende-se por vários quilômetros no lado
controlado pelos sérvios. Não sabemos o
que têm ouvido aí no seu país, mas nós
esperamos que não seja influenciado pela
propaganda vinda de Belgradode que as
forças da OTAN não têm o direito de fazer o
que estão fazendo, bombardeando a
Iugoslávia e que as histórias contadas
pelos refugiados são mentirosas. Mesmo
que eu repudie o uso da força, eu temo que
esta seja a única mensagem que Milosevic
(o presidente da Iugoslávia) e seu bando
consigam entender.

Ontem, nós ouvimos mais jactos da OTAN
a passar. A verdadeira tragédia em tudo
isso é a tragédia humana e que almas
estão morrendo sem a esperança em
nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E
quero citar algo que outro missionário na
Albânia disse recentemente: "

. Por favor,
não se engane, ISTO É UM GENOCÍDIO
DE VERDADE. Não existe outro termo
para isso. As histórias que temos ouvido
dos refugiados são TERRÍVEIS. Eu não
consigo conceber tanta atrocidade Por
exemplo, eu ouvi que numa estrada para a
Albânia a fila de refugiados tinha de passar
por mais de 100 cabeças decapitadas de
outros kosovares ao lado da estrada. Eu vi
alguns sendo entrevistados na TV (-->)

E

N

Uma
verdadeira Igreja Primitiva

S

Q
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albanesa.Eram mulheres e crianças, todos
soluçando descontroladamente. Seus
maridos e pais foram presos ou executados
e eles foram tirados á força de suas casas,
que foram incendiadas em seguida.
Alguém, disse que isto é como alguma coisa
que saiu do livro "1984", de George Orwell.
De facto, algumas coisas que são contadas
parecem ter saído directamente do livro:

OREM. Mike & Wilda McCombie -Fp1:6
Traduzido de [The Tidbits Daily Devotional]
por Vinicios Torres.

o dia 20 de Fevereiro, em Librazhd,
pouco depois da reunião sentimos
uma pequena explosão. Três tubos

da estufa voaram, caindo 2 deles sobre 2
irmãs que estavam perto. Os vidros de três
janelas partiram-se e uma nuvem negra
encheu toda a casa de oração. De seguida
juntaram-se muitos policias. Não sabemos
porque colocaram ali uma pequena bomba,
mas sabemos que o Senhor nos ama e quer
que lhe demos Graças por todas as coisas.
Mais tarde, pela 6ª vez, uns jovens atiraram
uma pedra e partiram os vidros da casa do
Ir. Floyd. Oremos por eles. Estas aflições
não tem comparação com o sofrimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, por nós.
Estive 6 dias na Roménia onde ministrei a
Palavra de Deus em Iasi. Recebi muitas
bençãos com aqueles irmãos. Eles tinham
fome da Palavra de Deus. Nesse Domingo
toda a Igreja esteve de Joelhos perante o
Senhor, antes da Ceia. Um dos anciãos
falou-me da necessidade de obreiros. Por
favor orai por Ronald e Sue Bates, Peter
Giger e Martin e suas familias que servem
naquele país. Orai por Irene que há 8 meses
se encerrou na sua casa pensando que a
abandonamos. Parece duvidar do Senhor e
não sabemos o que fazer. Orai por mim para
que tenha sabedoria e a use correctamente.
Com o Amor de Cristo. Filipe, Barbara
Dindinger

stimados irmãos: Saudações Cristãs
em nome do Senhor Jesus Cristo a
quem amamos e servimos.

A finalidade desta é agradecer pelas
orações, ofertas e empenho em nosso favor
e em favor da salvação do povo de São
Tomé e Príncipe. Irmãos, Deus tem usado
pessoas como vocês que amam ao Senhor
e a Sua obra, para prover todas
necessidades. Sobre isto, nos dá alento e
prontidão para prosseguirmos no serviço do

Senhor. Temos experimentado a santa
promessa:

e confirmado assim que,

Vamos partilhar convosco,
algumas vitórias para gratidão e algumas
necessidades para servirem como tema de
vossa oração em nosso favor.

: Estamos bem de saúde. No
começo, sofremos com o paludismo
(malária), mas agora não é mais um
problema...A Adriana exige alguns
cuidados especiais, pois está agora no
terceiro mês da sua primeira gravidez. 0
Ivanor (um jovem brasileiro, que nos
acompanhou) está bem. Ele tem um
trabalho secular, para prover o seu próprio
sustento, e nos presta grande ajuda nos fins
de semana.

: No ano de 1998,
mais de cem pessoas fizeram um dos
cursos evangelísticos que temos oferecido.
Distribuímos Bíblias e Novos testamentos
para que os alunos possam acompanhar as
lições. Como resultado deste trabalho mais
de uma dezena de pessoas estão servindo
ao Senhor. Fomos imensamente
abençoados pelo recebimento de 1.000
cursos 'O que a Bíblia Ensina', 384 Bíblias e
84 Novos Testamentos, enviados pelas
Igrejas do Rio de Janeiro. Recebemos
também uma remessa de Bíblias e boa
quantidade de literatura, enviadas pelas
igrejas de Governador Valadares, através
do Irmão Calé Chrispim que nos visitou em
Setembro passado...

A pobreza está
presente por todos os lados...0 grande
desafio do momento são o velhos. Estão
completamente abandonados...Temos
a c o m p a n h a d o a m o r t e d r a m á
tica deles. Alguns morrem de fome, outros
de doença, morrem sem a dignidade de um
ser humano...

A Associação de Pastores das Igrejas
Evangélicas de São Tomé, já manifestou a
intenção de envolver-se neste ministério.
Os irmãos Portugueses enviaram-nos no
final do ano passado, um contentor com
doações de roupas, calçados, brinquedos,
alimentos, medicamentos e material
escolar. Perto de 1.000 pessoas, na maioria
crianças, foram agraciadas com esta
generosa oferta.

0 número de crentes já passa
de 30 pessoas. Em breve faremos a
primeiro baptismo. Em Ribeira Afonso,
alugamos uma sala comercial e ali fazemos
as reuniões. Em média 50 adultos e umas
80 crianças sempre estão presentes. Os
irmãos Diolindo Pimentel e o irmão Sérgio
são novos convertidos mas estão firmes e já
testemunham de Cristo, distribuindo
folhetos evangelisticos e fazendo convites
para as reuniões. 0 jovem Diolindo era um
adepto do Adventismo, mas quando
questionamos a certeza de salvação ele
não a tinha. Então o levamos a Cristo e a

segurança da sua Graça. Estamos ainda a
discipular este jovem, mas o seu desejo de
evangelizar era tanto que ele reuniu os seus
amigos e começou a ensinar-lhes a Bíblia.
Quinze deles agora estão frequentando a
igreja. Alguns já estão bem firmes na fé. Ele
está sendo perseguido e ameaçado pelos
seus antigos companheiros do sábado. O
trabalho que realizamos é o único trabalho
evangélico daquela localidade. Deus está
fazendo uma grande obra naquela aldeia. E
a boa fama já corre todas as localidades
vizinhas. Em Nova Moca, Castelo e Piano
também já temos irmãos servindo ao
Senhor.

Precisamos formar com urgência
mais uma equipe de evangelização.
Ainda estamos discipulando, mas já
podemos contar com a valiosa ajuda do
casal Agapito e Eunice, oriundos do Igreja
Evangélica do Vigoso. Eles cooperam no
trabalho do Senhor em Ribeira Afonso. Os
irmãos Silas Macedo, Cláudio Mortinowski e
Joneri Gonçalves de Lima, juntamente com
suas famílias, estão desejosos de servir ao
Senhor em STP.

Carecemos urgentemente de
recursos para a construção de 3 casas de
oração. Isto é, em Água Izé, Nova Moca e na
Cidade capital. Em Água Izé (Plano) e em
Nova Moca, as reuniões são feitas a céu
aberto. Com a chegada da época das
chuvas o trabalho está sendo dificultado.
Sendo isto para o momento, contamos com
a continuação das vossas orações.
Vossos em Cristo Jesus, Amilton e Adriana

amos graças a Deus por aquilo que
Ele tem feito nas nossas vidas, na
palavra da Vida, temos tido várias

actividades desde Janeiro, em especial o
aluguer de instalações a Igrejas e
organizações que aqui fazem os seus
retiros. Temos recebido dos lideres dessas
instituições um "feadback" muito positivo de
como foi abençoado o seu tempo entre nós.

Realizamos um acampamento nas férias da
Páscoa com cerca de 40 adolescentes e
crianças, foi um tempo muito abençoado por
Deus e as crianças tiveram a oportunidade
de aprender mais da Bíblia.

Pedimos aos irmãos que continuem a orar
pelo nosso ministério e pelas actividades
que estamos a preparar: 1 de Maio
Maratona Desportiva em Lisboa; 3 de Junho
Dia Familiar; 19 de Agosto início da
temporada de verão; 9 a 15 de Agosto Euro
Jovem 1999 Conferência de missões em
Toalmas, Hungria. (Efésios 1:3)

os
Sérvios estão a tentar apagar, usando a
tática da "eliminação da identidade",

"Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a
Salvação de todo aquele que crê,...'
(ROMANOS 1: 16)

"...eis que eu estou convosco
todos os dias...'
"o dedo que indicou a direcção pare cá
estarmos, faz parte da mão que nos tem
sustentado.

Neste momento as nossas maiores
necessidades são:

:

FAMILIA DINDINGER
ALBÂNIA

CARTA DE ORAÇÃO
S.TOMÉ E PRÍNCIPE - 28/3/99

RUI, SANDRA DANIEL FREIRE
PALAVRA DA VIDA

N

E

D

vossas

as nossas

s

Família

Escola Bíblica Emaús

Assistência Social:

Trabalhos:

Obreiros:

Recursos
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A operação do

ERRO
É

por este motivo, pois, que Deus
lhes manda a operação do erro
p a r a d a r e m c r é d i t o à

mentira fim de serem julgados todos
quantos não deram crédito á verdade;
antes, pelo contrário, deleitaram-se
com a injustiça ( II Tessal. 2:2-12)

Ninguém sabe no que crerão as
pessoas nos dias finais, chamados
últimos dias, mas um facto real é que a
crença deles será falsa. Ora, quem
acredita em mentiras, especialmente
no que diz respeito a assuntos
espirituais e importantes? Contudo, é
exactamente isto o que a Palavra de
Deus profetiza.

Mas o que torna tudo isto mais
desconcertante é o facto de que Deus
mesmo enviará a operação do erro.

A humanidade na actualidade
parece estar preparando-se para este
tempo.

Doze milhões de pessoas na Itália
visitaram regularmente cartomantes,
informa uma responsável agencia de
noticias. Este não é de modo algum um
negócio insignificante! A quantidade
de dinheiro movimentado anualmente
neste ramo de prática oculta gira em
torno de US$ 800 milhões. Mais de
90% da população tem mais fé em

mágica que em Deus: esta é a
estimativa de uma investigação
cientifica.

Astrologia, quiromancia e o uso
de magia estão todos em ascensão. A
razão para esta incl inação é
provavelmente o recente colapso de
certas ideologias, as pessoas estão
mais propensas do nunca a envolver-
se com o sobrenatural e o ocultismo.
Coisas como estas Deus proíbe
estritamente.

Hoje em dia a mensagem da
Bíblia está sendo difundida em toda
parte, comunicando ás pessoas que
Deus os ama e o Seu desejo é de
perdoar os pecados.

Cada um de nós deve examinar o
estado de seu coração e decidir-se por
Deus ou pelo poder das trevas. Este
período da graça em breve chegará ao
fim. Todos os que recusarem a
advertência estarão á mercê do poder
do engano que Deus enviará.

A porta da graça será então final e
irreversivelmente fechada.

"ONDE ESTARÁ VOCÊ?"

1 Justificados, pois, pela fé, tenhamos
paz com Deus, por nosso Senhor Jesus
Cristo,
2 por quem obtivemos também nosso
acesso pela fé a esta graça, na qual
estamos firmes, e gloriemo-nos na
esperança da glória de Deus.
3 E não somente isso, mas também
gloriemo-nos nas tribulações; sabendo
que a tribulação produz a perseverança,
4 e a perseverança a experiência, e a
experiência a esperança;
5 e a esperança não desaponta,
porquanto o amor de Deus está
derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado.
6 Pois, quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios.
7 Porque dificilmente haverá quem
morra por um justo; pois poderá ser que
pelo homem bondoso alguém ouse
morrer.
8 Mas Deus dá prova do seu amor para
connosco, em que, quando éramos
ainda pecadores, Cristo morreu por nós.
9 Logo muito mais, sendo agora
justificados pelo seu sangue, seremos
por ele salvos da ira.
10 Porque se nós, quando éramos
inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos
salvos pela sua vida.

leitura bíblica
ROMANOS 5

http://www.come.to/refrigerio.pt
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HISTÓRIA VERÍDICA

O Avarento
de Marselha

O Avarento
de Marselha

A
cidade de Marselha e seus

arrabaldes, situada no Sul da
França, tornou-se notável

pelos seus encantadores jardins;
porém não fora sempre assim.

Dantes era uma região árida. Não
exist iam fontes de água na
localidade, vindo o abastecimento
para a cidade do Rio Durance, que
dista uns cento e sessenta
quilómetros, por meio de um canal
que fora construído nos anos de
1837-1848.

Muito antes disso, vivia na cidade
um homem de apelido Guizon.
Andava sempre muito ocupado,
trabalhava imenso, e parecia estar
resolvido a juntar dinheiro, tanto por
meio das suas actividades como por
evitar de o gastar. O seu vestuário
apresentava sinais de longo uso. A
sua alimentação era da mais simples
e barata. Vivia só, privando-se de
todos os luxos e até mesmo dos
confortos mais vulgares da vida. Em
Marselha era conhecido como o

, sendo por todos
desprezado, embora fosse sério em
todos os negócios e cumpridor dos
seus deveres.

Ao avistar na rua a sua figura tão
pobremente vestida, os rapazes
gritavam: «Lá vem o Velhote
Sovina!»

Mas Guizon seguia sempre o seu
caminho, sem fazer caso dos insultos
que lhe eram dirigdos, e quando
alguém lhe falava, respondia sempre
com delicadeza e bom humor.

Dia após dia, ano após ano,
quando este pobre homem, que não
tinha amigos, passava a caminho do
trabalho, ou de regresso, era-lhe
dirigida semelhante zombaria. Com o
avançar dos anos, do qual dava
sinais; trôpego e amparado por uma

bengala; as costas bastantes
encurvadas, devido a incessante
esforço; os cabelos brancos como a
neve; assim foi que, com mais de
oitenta anos de idade , faleceu
Guizon.

Depois da sua morte veio-se a
descobrir que havia amontoado, em
ouro e prata, uma fortuna equivalente
a mais de cinco mil contos (ano
1836).

Entre outros documentos, foi
encontrado o seu testamento, no
qual havia o seguinte parágrafo:

.»

Sem amigos, desprezado e
solitário, vivera e morrera, com o fim
de dar cumprimento a este tão nobre
propósito em beneficio dos que tão
mal o souberam compreender e tão
mal o trataram.

Outro Homem houve num país do
Oriente que foi mal compreendido,
desprezado e rejeitado pelos
homens. A Sua vida também foi de
pobreza voluntária a ponto de nem
sequer ter onde reclinar a Sua
cabeça.

De tal maneira Este homem foi
odiado, apesar de manso e humilde,
que clamaram com gritaria que Ele
fosse morto por crucificação.
Sustando voluntariamente o Seu
poder deixou que à vontade das

mãos dos homens fosse levado ao
lugar do julgamento, da cruz e da
morte. Foi cravado no madeiro,
escarneceram dEle, manearam a
cabeça ao contemplá-lo, mas
cumpriram com o que o salmista
dizia (Salmo 22:7-13-14).

O tes tamen to de Gu izon
providenciou água potável á cidade
que o maltratou e de si zombou, mas
o Senhor Jesus Cristo, pela Sua
morte e Ressurreição proveu para
todo o homem e mulher que aceite
esta dádiva, um manancial de água
viva, a qual satisfaz e nunca se
esgotará no decorrer do tempo e em
toda a eternidade.

A abnegação de Guizom não se
compara com o preço infinito do
sacrifício de Jesus para reconciliar o
homem com Deus.

A água Viva está hoje correndo.
Já bebeste dela?

avarento

«Eu
em tempos era pobre, e reparei que o
povo de Marselha sofria imenso por
falta de água; pelo que, como não
tenho família, dediquei a minha vida a
acumular o que era preciso para a
construção de um aqueduto,
destinado a abastecer os pobres da
cidade de Marselha com água
potável, de maneira que mesmo os
mais necessitados possam tê-la com
abundância

"Sendo rico por amor de nós
se fez pobre para que pela Sua
pobreza enriquecêssemos".

"Pelas nossas ofensas foi
entregue e ressuscitou para nossa
justificação"
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ARNOLD DOOLAN

na Bíblia Sagrada
CRISTO, o MessiasCRISTO, o Messias

1. CRISTO E A LEI

A lei é a primeira das 3 divisões
tradicionais na Bíblia Hebraica. As
outras são os Profetas e as

Escrituras.

As profecias Messiânicas encontram-
se várias vezes no Velho Testamento,
revelando progressivamente um quadro
do Messias Prometido. Neste artigo vamos
olhar para 3 destas promessas na Lei,
(também conhecida pelos nomes " Torah"
(Hb) e o Pentateuco ), isto é, os 5 livros de
Moisés. Estas promessas declaram que
Cristo seria " a semente da mulher ", e Leão
de Judá e " um profeta de Moisés ".

Em Génesis 3, um capitulo crucial, o
conflito da história começou. Quando Adão
e Eva desobedeceram ao mandamento de
Deus, dando ouvidos ás tentações da
Serpente , o Senhor pronunc iou
julgamento sobre cada um dos 3
participantes a serpente v. 14-15, a mulher
v. 16, e o homem v. 17-19. No contexto da
sua maldição sobre a serpente temos a
pr imeirapromessa dum libertador
messiânico.

.

Nestas palavras solenes podemos ver a
única esperança para a humanidade, a
semente da mulher, o Libertador, o
Salvador, o Messias, mas antes da
chegada deste Salvador, um conflito
terrível desenvolverá. A promessa não é
somente da esperança, mas também da
guerra, batalhas entre os crentes no
Senhor, e o diabo, Satanás. No fundo, este
conflito estaria focado em duas pessoas,
Cristo e o diabo.

A palavra "semente" Em Hebraico
(zerah) tem um significado duplo, isto é
colectivo e individual. O pronome singular
usado no v. 15 indica que um membro
masculino de raça humana iria ferir
fatalmente a serpente. Mas antes disto a
semente da mulher teria de receber um
ferimento no calcanhar.
Até aos tempos mais recentes, os
comentadores compreenderam este
versículo como uma profecia da vinda do
Messias.
Notamos, por exemplo, esta afirmação de "
Bereshit Rabba 23 " um comentário
rabínico em Génesis. " Eva tinha respeito á
Semente que vem de outro lugar. E quem é
este? Este é o Messias, o Rei".
Basicamente, este versículo ensina que o
Messias, no processo de derrotar Satanás,
também sofria. Isaias, na sua profecia,
desenvolve este tema, do servo sofredor.

Isa 53:5,10.

Apesar de Satanás ter sido derrotado
numa cruz fora de Jerusalém há dois mil
anos, a sua destruição final ainda está no
futuro, no lago do fogo. Apoc. 20:10. É
então que a sua cabeça será ferida no
cumprimento de Génesis 3:15.

Várias verdades básicas podem ser
vistas acerca de Cristo, o Messias, em
Gen. 3:15.

- Ele teria um nascimento único,
seria a da mulher, não a semente
do homem. Aqui temos a verdade do
nascimento virginal.

O Cristo seria sobrenatural, Ele
vai derrotar o diabo, é um ser
sobrenatural. Somente um que tem um
poder maior do que o poder humano podia
vencer aquele que é chamado

Efes. 2:2. Assim,
aqui temos a sugestão de divindade do
Senhor Jesus.

Este Salvador, Vencedor,
Libertador, seria em homem, não um anjo,
ou alguém de outro mundo. Assim o
mistério começa a ser descoberto, o
Messias, o Cristo, seria Deus e Homem,
um tema desenvolvido também pelos
profetas. Isa. 9:6; Jer.23:5-6; Miqueias 5:2.
Devemos lembrar que esta promessa de
Gen. 3:15, foi somente a primeira duma
longa série das profecias. Nesta revelação
descobre-se, que as credenciais do
Messias seriam progressivamente
focados naquele bendita pessoa Jesus
Cristo, que seria um descendente de Sem
Gen. 96:26 ; Abraão, Gen. 12.3; Isaac,
Gen. 26:3; Jacó, gen. 35:1; Judá
, Gen. 49:10; David, II Sam. 7:12-16;
Zorobabel, Ageu 2:23; que nasceria em
Belém Miq. 5;2 antes do Templo em
Jerusalém ser destruído Dan. 9:24-26. ( O
Templo foi destruído no ano 70 A. D. )
Como uma pirâmide invertida, este quadro
do Messias fica na única Pessoa que podia
cumprir estas profecias acerca dele Jesus
de Nazaré, que foi nascido duma mulher
Gen. 4:4, derrotou o diabo e liberta todos
aqueles que estão na escravidão de
Satanás, Heb. 2:14-15.

acó no seu último testamento deu
algumas profecias a cada um dos seus 12
filhos Gen. 49:1-27. O seu filho Judá
recebeu a profecia mais preciosa Gen.

49:8-12. Foi profetizado que ele seria o
líder dos seus irmãos, que seria um grande
conquistador e que da sua linha viriam os
futuros reis de Israel.

1 - A Semente da Mulher Gen. 3:15

2 - Leão da tribo de Judá Gen. 49:10

" Então o Senhor disse á
serpente: porquanto fizeste isto, maldita
serás mais que toda a besta, e mais que
todos os animais do campo: sobre o teu
ventre andarás e pó comerás, todos os
dias da tua vida. E porei inimizade entre ti
e a mulher, e entre a tua semente e a sua

semente: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe
ferirás o calcanhar "

"Ele foi ferido pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. todavia o
Senhor agradou moe-lo"

"o príncipe
das potestades do ar"

Primeiro

Segundo -

Terceiro

semente

-

J
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O privilégio mais importante era, que da
sua linha viria o Messias Gen. 49:10. Esta
profecia era uma promessa que um dia o
" " viria, e como resultado "a Ele se
Congregarão os povos".

A melhor interpretação do termo
"Shiloh": significa um nome pessoal do
Messias, isto é, o direito do reino seria
sempre com Judá até a vinda do Messias. A
Ele as nações serão submetidas. O Talmud
apresenta o nome "Shiloh" como um dos
nomes do Messias ( Sanhedrin 986 ). O
mais antigo dos comentários sobre
Génesis ( Bereshit Rabbe 99 ) também diz
que o "Shiloh" é o Messias. O nome
"Shiloh" é relacionado com o nome
que é a palavra Hebraica "paz" . este
concorda com a profecia Isa. 9:6 " Porque
um menino nos nasceu, um filho se nos
deu; e o principado está sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da paz."

Sem dúvida, a palavra "Shiloh" refere-se
ao Rei Messias. Desde o tempo quando a
profecia foi dada, o povo compreendeu que
o Messias, o Prometido, viria da tribo de
Judá. Mais tarde na história de Israel, Deus
escolheu David, um descendente de Judá
como homem de quem, através da sua
família, viria o Messias, 2 Sam. 7:12-16.
Depois a genealogia ficou mais estreita
quando foi nomeado um lugar especifico,
Belém de Judeia onde o Messias nasceria
Miq. 5:2. Assim qualquer pessoa que
dissesse ser o Messias teria de apresentar
estas credenciais. Só uma pessoa possui
estas credenciais, Jesus Cristo, o Filho de
Deus. A genealogia em Mateus 1:1-16
relata como Jesus veio da linha de Judá, e a
historia do nascimento de Jesus em
Mateus 2:1-10 concorda com a profecia de
Miq. 5:2.

Alguém podia perguntar "Será possível
uma pessoa ainda aparecer no futuro com
estas credenciais Messiânicas, dizendo
que ele é o Messias prometido?" Não,
porque não há nada registado para
justificar isto. Quando os Romanos
destruíram Jerusalém no ano 70 A. D. o
Templo, com todos os tesouros e arquivos,
foram destruídos, incluindo os arquivos
necessários para validar as genealogias
familiares, e tribais. Desde aquele dia
nenhuma pessoa Judia pode provar pelos
registos a sua genealogia.

Se Jesus não é o Messias, então os
Judeus ortodoxos vão ser grandemente
desapontados, porque não pode haver
outro Messias para eles.

Jesus, de Si mesmo, disse que era o
Messias, antes dos arquivos serem
destruídos. Ninguém naquela altura
duvidou da Sua descendência de Judá e
David. As únicas credenciais que Ele
a p r e s e n t a r á n a 2 ª v i n d a s e r ã
o os feridas que Ele recebeu na Sua 1ª
vinda (Zac. 12:10).

Há somente um que tem as qualificações
necessárias, o Leão da tribo de Judá, que
também é o Cordeiro morto para redimir os
Judeus e os Gentios da escravidão de
Satanás. Apoc. 5:5-10-19

Havia três funções administrativas
estabelecidas pelo Senhor para o Seu povo
Israel, o rei, o sacerdote, e o profeta. O rei
reinou sobre Israel para Deus, o sacerdote
representou Israel perante Deus, e o
profeta falou ao povo de Deus. Cada um foi
ungido com óleo quando tomou posse do
oficio, o rei 1 Sam. 16:3; o sacerdote Êxodo
28:41; o profeta 1 Reis 19:16. Assim cada
um podia dizer que era o "ungido" (hb
"mashiah") no sentido geral do termo.

Um indivíduo podia servir como
sacerdote e profeta (exemplo, Samuel;) e
uma pessoa podia ser rei e profeta,
(exemplo David;), nenhum Israelita serviu
no duplo serviço do rei e sacerdote.
Aqueles que tentaram fazer isto foram
julgados por Deus. 1 Sam. 13:2; 2 Cron.
26:16-21. Só o Messias tinha o direito de
servir como rei e sacerdote Zac. 6:12-13. A
função do profeta também pertencia ao
Messias, juntando todos estes ofícios
numa pessoa só. Geralmente estas
funções eram separadas.

Em Deut.18:15-19 Moisés informou o
povo que um dia o Senhor iria mandar um
profeta diferente de todos os outros
profetas .

, ele era chamado de Deus " O
Senhor teu Deus levan ta rá um
profeta...v.15.

, ele seria um Israelita "do meio
de ti, dos teus irmãos".

, ele seria como Moisés "como
eu".

, ele teria a autoridade dum
profeta v. 16-17.

, seria obedecido v. 15 "a ele
ouvireis" nota também v. 19.

, ele falaria somente a palavra de
Deus "ele falará tudo o que Eu lhe ordenar"
v. 18.

, e le ser ia provado no
cumprimento, ou não das suas profecias v.
21,22.

Esta passagem em Deuteronómio fez
impressão aos Judeus, nos dias de Jesus.
Dentro da mente de cada Judeu havia uma
convicção que um dia um profeta diferente
de todos os outros profetas viria. Ele seria o
cumprimento desta passagem em
Deuteronómio. A esperança deste profeta
veio desde os sacerdotes, ( veja a pergunta
deles a João Baptista - João 1:21 ) até á
seita dos Qumran, e ao povo comum.

Numa das ocasiões no ministério de
Jesus, as pessoas disseram acerca d'Ele, "
Este é verdadeiramente profeta que devia
vir ao mundo " João 6:14; 7:40, assim

identi f icando Jesus como profeta
prometido em Deut. 18. Nos primeiros dias
da Igreja, Pedro Actos 3:22-24, e Estevão
Actos 7:37 viram no ministério, e na vida de
Jesus o cumprimento da profecia de
Moisés.

É notável como Jesus cumpriu as sete
características do profeta mencionado na
profecia de Moisés em Deut. 18:15-19.

-Ele foi chamado por Deus Lucas 9:35
-Ele era Israelita Mat. 1 e João 1:49
-Ele era um mediador como Moisés-

1Tim. 2:5; Heb. 1:1,3
-Ele falou com autoridade Mat. 7:28,29;

21:10,11
-Deus disse que as palavras de Jesus

tinham de ser obedecidas Mat. 17:5
-Ele falou a palavra de Deus, no nome

de Deus
-Ele certificou a Si mesmo pelos

milagres e profecias que ninguém podia
negar João 3:2; Actos 2:22; Mat. 24:2

Em Jesus uma pessoa podia encontrar
tudo que as Escrituras Hebraicas
descrevem como essencial para a vida.
Como o Rei ungido, Ele tem um reino em
que Ele reina sobre os Seus sujeitos que se
submetem a Ele voluntariamente.

Como sacerdote ungido, Ele é o
sacrifício pelo nossos pecados, a Ele
intercede por nós na presença de Deus.

Como Profeta ungido Ele é a voz fiel de
instrução Divina. Ele é o Profeta, Sacerdote
e Rei, tudo numa Pessoa indescritível.
Assim vamos adorá-lo e servi-lo porque Ele
é tudo o que necessitamos para o tempo e
para a eternidade.

Shiloh

Shalom

Primeiro

Segundo

Terceiro

Quarto

Quinto

Sexto

Sét imo

1
2
3

4

5

6

7

3 - Um profeta como Moisés
Deut. 18

IGREJA
EVANGÉLICA

LEÇA DA
PALMEIRA

Há 7 meses atrás os jovens da Igreja
Evangélica em Leça da Palmeira acharam
por bem dinamizar a Igreja criando um
grupo musical de louvor. Depois de muita
ponderação e oração sentimos que seria
um grupo por Deus.

Avançamos. Os elementos escolhidos
ensaiaram e o trabalho começou. Um
trabalho com o sentido de louvar a
Deus, primeiramente direccionado para
a Igreja. Neste momento dirigimos o
louvor nas reuniões de Domingo ´á
noite e estamos receptivos a convites.
Onde quer que o Senhor nos queira lá

estaremos.
Contacto: 0936.5055857 José Maria

Eusébio

KomSENTIDO
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lições da experiência histórica do povo de israellições da experiência histórica do povo de israel

Luta...
contra oposição

Deus usa
h o m e n s
p a r a a

realização dos
seus planos. Já
vimos exemplos
d i g n o s n a s
p e s s o a s d e
M o i s é s e d e
Josué.
O texto coloca-

nos diante de uma
personagem de
grande valor nas
mãos de Deus. Foi,
sem dúvida, um
homem confiante
em Deus.

Devemos-nos lembrar o que nos
fala o escritor da carta aos Hebreus a
respeito desses heróis da fé. No capitulo
11:2, diz "

A fé é essencial na vida de alguém
que quer, nas mãos de Deus, ser de
grande valia, obtendo a seu respeito bom
testemunho. No v. 32 de Heb. 11, o nome
de Gideão enfileira-se como um desses
heróis de fé. Homens dos quais o mundo
não era digno (v. 38), que obtiveram bom
testemunho por sua fé (v. 39).

Vejamos o que nos oferece de
exemplo esse homem confiante em
Deus:

Não era a primeira vez que o
Senhor lhe falava. Quando estava
malhando trigo no lagar, o Senhor lhe
apareceu e lhe disse:" O Senhor é

contigo homem valente" (6:11,12 ).
Homem pobre e humilde (6:15 ) foi
chamado por Deus para uma valiosa e
importante missão bélica a favor de seu
povo. Homem temente a Deus ofereceu
sacrifício ao Senhor (6:19) e edificou um
altar ao Senhor, que chamou "O Senhor é
Paz" (6:24). Note, lendo os textos
subsequentes,

A nossa confiança acentua-se na
proporção que a nossa comunhão com
Deus se intensifica. Será que já não
perdemos o diálogo com o Senhor?
Como Ele nos é necessário: O Senhor

quer nos falar. Isso é essencial para a
nossa exper iênc ia de homens
confiantes: Note como Deus fala com
Gideão, com liberdade, sobre detalhes
de sua acção (v. 2). O Senhor conhecia o
coração do povo e sabia as suas
inclinações. Não queria que a vitória que
lhe ia conceder sobre os midianitas lhe
servisse para o pecado do orgulho e
auto-suficiência. Revela tudo isto ao seu
povo Gideão (v. 2)

N o t e c o m o G i d e ã o s e g u e
rigorosamente o esquema que o Senhor
lhe revelou, sem contestação de
qualquer natureza, embora pudesse o
mesmo parecer estranho. Fez-se a
separação do povo em grupos.Fez
chegar um dos grupos com Gideão ás
águas. Parece até ridículo o que Deus
determinou Gideão fazer. Mas este não
objecta nada.

O segredo de um homem que confia
no Senhor é exactamente aceitar o que o
Senhor estabelece, mesmo quando não
possa entender o porquê . Heb. 11:11 ; "A
fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de factos que se não
vêem". Afinal, o lance que definiria o
grupo que Deus queria para a acção
bélica sob o comando de Gideão (v. 5):
"os que se prostraram (em sem se
abaixarem de joelhos) e lamberem as
águas (e foram 300 homens que assim
fizeram) esses Deus escolheu para
ficarem sob o comando de Gideão.

A melhor atitude para a maior
benção é aquela que nos coloca
prostrados perante o Senhor: erguidos
pelo Senhor daquela situação de
humildade, estamos capacitados á
grande vitória (v. 6).

"Eu vos livrarei e entregarei os
midianitas nas tuas mãos" (v. 7) O
Senhor pode fazer grandes coisas pelas

mãos dos que confiam plena e
incondicionalmente no seu Poder.

Não reclamou maior número de
homens para a grande batalha porque
confiava no Senhor e no seu auxilio. Não
devemos fazer nada para o Senhor,
senão em boa ordem e rigorosamente
conforme os seus planos a nós
revelados.

Activos e dispostos faziam tudo de
forma perfeitamente harmonizada
clamando:

.
A discrição da acção é empolgante.

Mas o que mais impressionava no relato
é a ordem e a submissão total ao
esquema proposto pelo Senhor.
"Permanecia cada um no seu lugar"
(v.21).

Não há nada que mais seja
necessário na nossa acção colectiva,
como Igreja, do que exactamente isso:

É assim que realizamos o plano do
nosso Deus e demonstramos que somos

Pela fé, os antigos obtiveram
bom testemunho".

como era um homem de
diálogo constante, franco e intenso com o
Senhor:

" Fez Gideão descer os homens ás
águas" ( v. 5)

"Espada pelo Senhor e por
Gideão"

cada um no seu lugar.

realmente homens confiantes e Deus.

1. O Senhor lhe falou v.2

2. O Senhor estabelece um
esquema cuja execução entrega a
Gideão ( V. 3,4 )

3. O Senhor garante, ao grupo
que formou, falando a Gideão, uma
vitória total contra os midianitas:

4. Gideão mostrou-se ordenado
na acção, preocupando-se em fazer
t u d o c o n f o r m e o S e n h o r
mandava(v.8).

5. A acção bélica culminou no
êxito total.

LIVRARIA ESPERANÇA

Se domina bem a língua espanhola
temos para si bons livros:

Desde la Eternidad hasta la
E t e r n i d a d - L i v r o e m a p a
colorido......300$
Claves Profeticas Ayuda para
entender las Escrituras W.
randolph...1300$
De dia en Dia (365 lecturas
devicionantes) Verdades por las
cales vivir...1900$
.Cassete Kalein (Para Siempre)-
Grupo Musical com 14 canções
...1800$

Pedidos a Livraria Esperança.
Carlos Alves -Tel. 02. 7115086

12ª PARTE
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ACTIVIDADES

baseado em João 8:36, Prov. 21:21, I Cor. 10:23

DE 25 AGOSTO A 1 SETEMBRO

Sub-temas: 1 - Libertação (do pecado/Para viver em dependência )
2 - Liberdade/Libertinagem
3 - A Dependência na Vitória (Dependência/ Frutos)

Vista aérea do Hotel Quinta da Lagoa*** em Mira

INSCRIÇÃO

IV CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS

RETIRO EM ISRAEL

30-31 OUTUBRO e 1 NOVEMBRO 1999
HOTEL QUINTA DA LAGOA MIRA

NOME

IDADE ____EST.CIVIL________ PROFISSÃO ____________

IGREJA LOCAL________________TELEFONE____________

MORADA____________________________________________

Cod. Postal_________ - _______________________________

Observações:

:

22 Maio -

23 Maio

5 Junho

10 Junho -

13/14 Junho

19 Junho -

20 Junho

O

"VIVOS PARA CRISTO"

______________________________________________

O DJ- CIIP tem reservado cerca de 300 lugares no
Hotel Quinta da Lagoa em Mira para o IV CNJ. Existem vários
quartos com cama de casal que estamos interessados sejam
ocupados por jovens do mesmo sexo. Se estás interessado em
ficar junto com outro jovem num destes quartos cita o seu nome:
___________________________________________________
ENVIAR PARA

Significa disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica.
È um espaço aberto e dinâmico de descoberta e de
conhecimento.
Já tem 9 anos de existência e está a funcionar neste momento
em 55 escolas com 131 turmas e 1200 participantes.
Qual é o objectivo?
Compartilhar a vida que temos em Jesus Cristo , laços de
amizade, conhecer a proposta de Deus para cada um e muitas
outras coisas.
O Período de matriculas aproxima-se: Mês de Junho. No
boletim de matricula escolhe a opção de Educação Moral e
religiosa de Outras confissões escrevendo a palavra
Evangélica.
Mais Informações: telefone 01.7710531 ou Apartado4113
1501 Lisboa. Email:

Encontro Nacional de Jovens em Coimbra. Pavilhão
Universitário 10 horas. Programa da responsabilidade da JEC e
JEB.

- Encontro de Jovens da JEB (Bairrada) em Anadia pelas
14.30 horas.

- 47º Encontro Nacional de Anciãos e Obreiros ás 10.30
horas. em Lisboa, no salão da Igreja do Beato- Rua Capitão Leitão.
Programa a cargo dos Irmãos da área do Centro .

Congresso de Senhoras no Centro Biblico de Esmoriz,
inicio previsto para as 14.30 horas.

- 69º Convenção Beira Vouga em Sangalhos
durante todo o dia.

Reunião de Reflexão e eleições da JENO. Para lideres
de jovens. Inicio ás 10 horas no salão da Igreja em Cucujães com
almoço conjunto.

- Baptismos em Perrães Oliveira do Bairro a partir das
10.30 horas. Contactar Ir. Manuel Ribeiro (034.741304).

s Jovens de 9 Igrejas da Grande Área de Coimbra,
nomeadamente, Andorinha, Eiras, Murtede, Pampilhosa,
Mealhada, Povoa do Pinheiro, Sernelha, Mala e Lameira de
S.Pedro, constituíram-se em grupo com o objectivo de em conjunto
promoverem reuniões evangelísticas e convívio com outros grupos
já existentes. Também desejam ser um testemunho para outros. O
grupo é conhecido com o nome

IV CNJ Av. João de Deus 1486 - 4500-ESPINHO com sinal de 2000$.
O custo total do Congresso é de 12.000$. (6000$ para menores de 10
anos -filhos de congressistas - dormida no mesmo quarto em sofá -
cama)

.

ENRE- O que é???

Comacep@aliancaevang.pt

ACTIVIDADES

A iniciou o último trimestre em 12 de
Abril. Até 21 de Junho serão leccionadas, no salão da Igreja da
Foz, todas as 2ªfeiras pelas 21 horas, as disciplinas:
"Liderança na Igreja" e "O Cristão Integral" pelos professores
Carlos Alves e Manuel Fernandes Costa.
A tem lugar no salão da Igreja da
Gafanha, todas as 3ªfeiras pelas 21 horas, durante os meses
de Maio e Junho. O Professor Walter Alexander enfatiza as
características da Pessoa do Senhor Jesus Cristo

Escola Bíblica do Norte

Escola Biblica Beira Vouga

"VIVOS PARA CRISTO"

Visite os principais locais mencionados na Biblia onde
decorreram os acontecimentos mais destacados. Esta visita
permite ao leitor biblico um conhecimento mais preciso dos
factos narrados.

Informações do programa e preços:
Manuel Ribeiro e Augusto Poças

Av. Gomes Junior 514 Madalena 4405-756-V.N.G
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SAMUEL PEREIRA

MEDO
do fim do mundo

MEDO

Ano 960

Ano 1179

Ano 1523

Ano 1533-

Ano 1693

Ano 1806

Ano 1895

Ano 1900-

Ano 1938

Ano 1953

Ano 1954

Ano 1960

Ano 1992

Ano 1993-

Disse Jesus:

Períodos:
Crianças
Adolescentes
Jovens
Familiares

- Um alemão de nome
Bernard anunciou que o fim do
mundo se daria quando a sexta-

feira santa coincidisse com a anunciação
da Virgem. Isso ocorreu, em 992, e a
cristandade, temerosa, acorreu em massa
às igrejas para rezar.

, O astrólogo Juan de Toledo
previu imensas catástrofes para o ano de
1186, que poderiam levar ao fim do
mundo e ao Juízo Final. O pânico alastrou-
se pela Europa e Oriente Médio. O
arcebispo de Canterbury decretou uma
semana nacional de penitência. O
imperador de Constantinopla mandou
murar todas as portas e janelas do seu
palácio, enquanto uma grande parte da
população cavou para si abrigos
subterrâneos e refugiou-se em cavernas .

, Um astrólogo inglês anunciou o
fim do mundo para o dia 21 de Fevereiro de
1524, e que começaria com a destruição de
Londres por um dilúvio. O pânico foi tal que
mais de 20 mil pessoas abandonaram a
cidade para se refugiar nas colinas dos
condados de Essex e Kent. O clero local
construiu para si uma fortaleza na colina de
Harrow, e lá se instalou com provisões para
dois meses.

Foi o ano que o anabatista
alemão Melchior Hofman anunciou a volta
de Cristo à Terra sendo o mundo destruído
pelo fogo, com excepção da cidade de
Estrasburgo, que se tornaria na Nova
Jerusalém.

, Jacob Zimmerman calculou que
o fim do mundo teria lugar em Outubro de
1694, e fundou uma colônia na Pensilvânia
para aguardar a chegada do Juízo Final.

, uma albergueira inglesa de
nome Mary Bateman anunciou que uma de
suas galinhas punha ovos sobre os quais
se podia ler "Cristo está chegando". Ela
teve uma revelação de que o mundo seria
destruído pelo fogo, e que o Juízo Final
viria quando a galinha agraciada tivesse
botado 14 ovos com a inscrição sagrada.
Depois de estudar a Bíblia por dois anos,
em particular o Livro de Daniel, William
Miller convenceu-se que o mundo seria
destruído pelo fogo no ano de 1843.

, um sacerdote tido como
protestante publicou um livro em Berlim em
que anunciava o fim do mundo para 1908.
Havia a previsão de uma guerra européia
em 1897, o aparecimento de um novo
Napoleão em 1899, um enorme terremoto

em 1904 e a ascensão ao céu de 144 mil
eleitos em 12 de Março de 1908 .

Os adeptos da seita russa
"Irmãos e Irmãs da Morte Vermelha"
estavam certos de que o fim do mundo
ocorreria no dia 13 de Novembro de 1900.
Convencidos de que deveriam suicidar-se,
862 de les dec id i ram mor re r na
fogueira. Alguns anos depois da tragédia
na Rússia, o arcanjo Gabriel apareceu à
jovem americana Margaret Rowan,
comunicando-lhe que o fim do mundo seria
exactamente à meia-noite da sexta-feira,
13 de Fevereiro de 1925.

, um pastor protestante chamado
Long teve a visão de uma misteriosa mão
escrevendo numa espécie de quadro-
negro a data "1945", enquanto uma voz lhe
comunicava que o fim do mundo teria lugar
no dia 21 de Setembro daquele ano, às
17h33.

-Na década de 50 a canadense
Agnès Carlson fundou uma seita
denominada "Os Filhos da Luz", com a
promessa de que o fim do mundo
aconteceria em 9 de janeiro de 1953.

- No dia 18 de Maio, os
engenheiros da cidade de Roma
encarregados de cuidar do Coliseu
constataram oaparecimento de grandes
fissuras no monumento, que ameaçavam
fazê-lo desabar. Foi o que bastou para um
profeta de plantão anunciar que aquilo era
o sinal do começo do fim, e que o mundo
seria completamente destruído no dia 24
de Maio daquele ano, ou seja, seis dias
depois. Em seu livro ,
Maurice Chatelain narra o que aconteceu:
"Milhares de romanos se precipitaram para
o Vaticano, a fim de pedir ao papa que os
absolvesse de seus pecados

, o médico italiano Elio Bianco
f u n d o u u m a s e i t a d e n o m i n a d a
"Comunidade do Monte Branco", com
cerca de 40 discípulos. Segundo Bianco, o
mundo seria destruído no dia 14 de Julho
de 1960, às 01h45min, pela explosão de
uma bomba americana ultra-secreta.
Ainda na década de 60, astrólogos hindus
chegaram à conclusão de que o mundo
acabaria em 4 de Fevereiro de 1962, por
conta de uma conjunção do Sol, da Lua e
mais 5 planetas. Segundo Maurice
Chatelain, milhões de crentes caíram de
joelhos, implorando à deusa Chandi Path
que os poupasse e fazendo queimar quase
duas toneladas de manteiga para
apaziguar sua cólera. Como nada

aconteceu na data estipulada, concluíram
que a deusa atendera suas preces.

-Em Outubro, o profeta Lee
Jang-Rim levou cem mil fiéis da Igreja
Missionária Dami, na Coréia, a esperar
pelo minuto final, previsto para a meia-
noite. Uma chuva incandescente cairia
sobre o planeta, nuvens carregadas de
dragões desceriam à Terra e os seus
seguidores ascenderiam ao céu.

Em Novembro, Marina Tsvygun,
líder da Grande Irmandade Branca,
ordenou a centenas de seguidores que se
reunissem na capital da Ucrânia, Kiev, para
aguardar o fim do mundo

- Luc24:36-39.
(Adaptado de «Partilha da Fé-Internet».

- 19 a 25 Julho - 9.000$00
- 26/7 a 01 Ago.- 9.500$00

- 2 a 8 Agosto - 9.500$00
- 9 a 15 de Agosto - 11.000$00

Não faltes. Marca já a tua semana !
Inscrições Limitadas.

Calendário:
1ªSemana (7- 10 anos) 4 a 11 Julho
2ªSemana (10- 12 anos) 11 a 18 Julho
3ªSemana (12- 14 anos) 18 a 25 Julho
4ªSemana (15 - 18 anos) 25 a 1 Agosto
5ªSemana (16 - ++anos) 1 a 8 Agosto
6ªSemana (16 - ++anos) 8 a 15 Agosto
7ªSemana (18 - ++anos) 15 a 22 Agosto
8ªSemana (12 - 15 anos) 22 a 29 Agosto
Crianças até 12 anos: 8.000$00;
A partir de 12 anos: 8.500$00.
CERP - Apartado 12 - 3860 Pardilhó

O Fim do Mundo

Porém daquele dia e hora
ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nem o Filho, mas únicamente meu Pai. E
como nos dias de Noé, assim será a
vinda do Filho do Homem. Portanto,
assim como, nos dias anteriores ao
diluvio, comiam, bebiam, casavam e
davam-se em casamento, até ao dia em
que Noé entrou na arca, e não o
perceberam, até que veio o diluvio e os
levou a todos Assim será também a
vinda do Filho do Homem.

CENTRO BÍBLICO DE ESMORIZ

CENTRO EVANGÉLICO DE
RETIROS DO PALHAL -CERP

ACAMPAMENTOS
BÍBLICOS
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ARNOLD DOOLAN

Nome

AS SETE IGREJAS DA ÁSIA - APOC. 2 e 3AS SETE IGREJAS DA ÁSIA - APOC. 2 e 3
Uma vista panorâmica da História da Igreja - Do Pentecostes ao Arrebatamento

Éfeso Smirna Pérgamo Tiatira Sardo Filadélfia Laodicéia

Referência

Significado

Período
Histórico

Data
(Aprox.)

Características
de Cristo

Parábolas
de Mateus

O Mal da
Igreja

O Caminho
da Igreja
(Actos 27)

Ap. 2:1-7 Ap. 2:8-11 Ap. 2:18-29 Ap. 3:1-6 Ap. 3:7-13Ap. 2:12-17 Ap. 3:14-22

Desejável Mirra Casamento
Sacrifício
Perpétuo Remanescente

Amor
Fraternal

O Povo
Reina

Apostólico Os Mártires Aliança
Mundana

Papismo Reforma Reavivamento Os Últimos
Dias

167 167-316 316-500 500-1500 1500-1700 1800-1900 1900 -

O lugar de
Cristo no
meio

O trabalho de
Cristo Morto
e Vivo

A Palavra de
Cristo
Espada Aguda

O trabalho de
Cristo Morto
e Vivo

A Pessoa de
Cristo,
Filho de Deus

Atributos de
Cristo: Sete
Espíritos

O Carácter
de Cristo
Santo

Identidade
de Cristo
O Amén

Primeiro
Amor
Abandonado

Sinagoga
de Satanás

Doutrina de
Balaão
Nicolaitas

A mulher de
Jezabel
ensina

Religião
sem vida

- Indiferença
Espiritual

Mt 13:1-23
O Semeador

Mt. 13:24-30
Trigo e Joio

Mt. 13:31-32
O Grão de
Mostarda

Mt. 13:33-35
O Fermento

Mt. 13:44
Tesouro
Escondido

Mt.13:45,46
Pérola de
Grande Valor

Mt.13:47-50
A Rede
Cheia

At. 27:2,3
A Viagem
Missionária

At. 27:4-7
Ventos
Contrários

At. 27:14-20
Nem sol nem
estrelas

At. 27:21-29
Palavra de
Deus ao Homem

At. 27:30-36
Corações
Animados

At. 27:8-13
Bons Portos

At. 27:37-44
O Navio
Fragmentado


