
B
o
le

ti
m

F
o
r
m

a
ti

v
o

e
In

fo
r
m

a
ti

v
o

A
n
o

1
2

N
ú
m

e
ro

7
3

Ju
lh

o
-

A
g
o
st

o
1
9
9
9

Moisés parte as tábuas do testemunho (Deuteronómio 9:18-21) - Pintura de Rembrandt, 1649 - Galeria de Quadros dos Museus Estatais,Berlim.
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JOEL PEREIRA

Eu sei...
que o meu Redentor Vive !
Eu sei...
que o meu Redentor Vive !

Job 19:25

E
is que temos por bem-
aventurados os que sofreram.
Ouvistes qual foi a paciência de

Job, e vistes o fim que o Senhor lhe
deu; porque o Senhor é muito
misericordioso e compassivo»,
escreveu Tiago (cap. 5, v.11)

Job encontrava-se cercado por todos
os lados: por Satanás, o acusador dos
irmãos, depois por pretensos
convertidos e pelos julgamentos dos
«amigos». Por cima, encontrava-se
acusado por si próprio, efeito de tudo o
que sofrera.

Contudo, Job encontrou o segredo
de Deus. Ele sabia que o Seu
Rendentor vivia. Teve a revelação do
Senhor Jesus Cristo e da Sua Obra
redento ra - na ve rdade , po r
antecipação, já via esse dia como
Moisés (João 5:46), como Abraão (João
8:58) e como Isaías (João 12:41)
também viram. Esse Jesus era o Seu
Redentor. E Job sabia que Ele vivia e
que por fim o havia de socorrer.

Esta afirmação é uma jóia para o
crente. Não apenas sabemos que o
Senhor ressuscitou, mas também que
Ele está vivo à dextra de Deus,
intercedendo em favor de nós para a
nossa santificação e repreendendo o
inimigo na qualidade de nosso
Advogado (I João 2:1). Desta forma, Ele
oferece à fé fervorosa todos os frutos
da Sua vitória sobre o inimigo,
repartindo os despojos do Seu triunfo

para dar-nos o triunfo na nossa vida.

. Sei que

Ele morreu pelos meus pecados e que
ressuscitou para a minha justificação.
Sei que Ele foi manifestado «para
desfazer as obras de Satanás» e que
neste Nome, elevado acima de todo o
nome, há autoridade e poder para
frustrar todos os planos do inimigo,
para aliviar o nosso espírito e tornar
vitoriosa a obra que Ele confiou ao
nosso cuidado.

Eis a oração vitoriosa:

. Eis aqui o brado da

vitória da fé, do firme fundamento das
coisas que se esperam. Eis aqui a torre
onde o justo encontra um abrigo. Eis o
nosso descanso, a nossa segurança, o
segredo da nossa alegria, da nossa paz
e da nossa vitória quando defrontados
com as adversidades e acusações, tal
como Job as conheceu.

São profundos os desígnios de
Deus. São valiosos os seus segredos.
Este segredo que Job conhecia foi o
alicerce da sua confiança. Que
possamos dar a conhecer este
segredo, vivendo-o e proclamando-o
em todos os momentos da nossa vida.

Sei que o meu Redentor Vive

Eu sei que o
Meu Redentor Vive

MEDITAÇÃO
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Luta...
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JAYRO GONÇALVES

ESTUDO BÍBLICO

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

Luta...
Juízes 13:1 - 16:23-30

Uma das características na atitude
do povo, apesar do cuidado do
Senhor com eles, dando-lhes

juizes que os procuravam orientar e livrar
da força do inimigo, era

". Essa frase
repete-se inúmeras vezes no Livro de
Juizes.

Essa forma de agir criava para o povo
os maiores problemas. Não era da
vontade do Senhor t razer- lhes
problemas. Pelo contrário.O Senhor
queria dar-lhes descanso do inimigo e
felicidade completa.

Era o povo que buscava os
problemas com a sua forma de agir,
fazendo o que era mau perante o
Senhor. A oposição do inimigo era, pois
resultado dessa atitude do povo. Deus
trouxe-lhes homens valentes para lutar
contra a oposição. Um deles foi Sansão.
Sansão é um dos vultos impressionantes
da Bíblia.

É interessante notar, lendo os
capítulos que expõem a actuação de
Sansão, como a sua excepcional força
na luta contra a oposição vinha do
Senhor. O trecho sob estudo coloca-nos
diante do lance final na vida deste
homem. Foi um heróico lance de luta
contra os inimigos idólatras do povo.
Examinemos os trechos indicados para
estudo:

Ali vemos a
inclinação natural do homem. Sempre
tornando a fazer o que é mau. Por isso o
mundo vai de mal a pior.

Vale ler, neste passo, a discriminação
bem real que Paulo faz do homem natural
em Romanos 1:18-32. Ali vemos como
age o homem natural, como o povo de
Israel, sempre tornando a fazer o que é
mau perante o Senhor.

Paulo diz que por isso
, inculcando-se por

sábios, tornam-se loucos"; mudando a
verdade de Deus em mentira, adorando e

servindo a criatura, em lugar do Criador."
"conhecendo eles a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte, os quais
cousas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim
procedem."

O Senhor quer nos usar, mas nem
sempre o pode fazer porque tornamos ás
coisas que não O agradam.

Com isso trazemos a infelicidade ao
nosso viver

Sansão cometeu um grande erro e
isso custou desastrosa consequência.
Não só a Ele como ao povo pelo qual era
responsável. Quantas vezes o nosso
erro traz consequências tristes não só
para nós mas também para outros!

Mas Sansão, mesmo sem vista, não
esmoreceu em lutar contra a oposição
dos inimigos do povo de Deus. Vejamos
como agiu:

O inimigo preparou-se para
celebrar ao deus Dagon a vitória sobre
Sansão. ( O que mais alegra Satanás é a
nossa queda Não lhe devemos dar
oportunidade)

Sansão passou a ser
objecto de jocosa diversão por parte do
povo filistiu. Situação humilhante por
causa do seu erro. ( Será que estamos a
permitir que o inimigo nos faça o mesmo?
Jesus Cristo disse a Pedro

. Sabemos
como Satanás se divertiu com Pedro. A
sua tristeza foi profunda).

- Mas Sansão não se deixou
abater. Buscou uma forma para reagir e
derrotar o inimigo na hora que ele se
vangloriava com a vitória - que julgava
total. (È bom que na queda busquemos
animo para reagir contra o inimigo que se
diverte á nossa custa).

- Sansão clamou ao Senhor.
Aqui temos um ponto alto da experiência
de Sansão. Mesmo humilhado no seu

próprio erro. Sansão confiou no Senhor
e na Sua Eterna Misericórdia... Como
orou ao Senhor:

. O Senhor não se esquece dos
seus. Que esta lição nos sirva para
retomarmos o caminho de vitória. O
ladrão na cruz também clamou a Jesus
Cristo:

. A resposta do
Senhor foi maravilhosa:

.É a oração sincera
que nunca devíamos deixar de dizer ao
Senhor para alcançarmos vitória na
nossa vida cristã. É o reconhecimento da
nossa fraqueza e dependência do Força
do Senhor. Sansão queria vingar-se dos
filisteus, pensando no opróbrio que
trouxera para o seu povo e queria ter a
última oportunidade de mostrar o poder
de Deus acima de tudo e de todos.

-
Podemos imaginar o esforço que fez
para conseguir a vitória que pretendia.
Ele não somente pediu confiadamente
ao Senhor como também agiu. Nunca
devemos ficar a olhar para a nossa
derrota desalentados, mas agir com
confiança.

-

Depois do tremendo desastre
que experimentou, teve um fim heróico e
vitorioso.

Esta lição pode-nos ajudar na nossa
trajectória cristã.

"

"Tornando a fazer o que era mau
perante o Senhor..."

"tais homens
são indesculpáveis..."

:"Simão,
Simão eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar como trigo"

"Peço-te que Te lembres
de mim"

"Lembra-te de mim quando
entrares no Teu Reino"

"Hoje estarás
comigo no Paraíso".

"Abraçou-se, pois Sansão..."

"Foram mais os que matou
na sua morte do que os que matara na
sua vida"

fazer o que era
mau perante o Senhor

"Dá-me Força".

A ATITUDE DO POVO ( 13:1 )

A ATITUDE HEROICA DE SANSÃO
NA LUTA CONTRA A OPOSIÇÃO
(16:26-30)

Vers.23-

Vers. 24,25-

Vers.27

Vers.28

Vers.29

Vers.30

12ª PARTE

contra a oposição
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DIVISÃO:DIVISÃO:
um factor de crescimento ?um factor de crescimento ?

5- O propósito de Deus.

14
ª

P
ar

te

(Fim do Estudo)

In

A perseguição de homens

O padrão do testemunho cristão

trodução

A.W. Tozer escreveu:

Alguns resolvem o problema de
maneira simples e prática: Toda união é
boa e toda divisão é má. Muito fácil.
Mas esta maneira simplista de tratar do
assunto ignora as lições da história e se
esquece das profundas leis espirituais
que regem a vida do homem.

Se os homens bons desejassem a
união e os maus a divisão, ou vice-versa,
isso simplificaria as coisas para nós. Ou
se pudesse ser mostrado que Deus
sempre une e o diabo sempre divide,
seria fácil encontrar nosso caminho
neste mundo confuso. Mas as coisas
não são assim.

Dividir o que deve ser dividido e unir o
que deve ser unido faz parte da
sabedoria. A união de elementos
heterogéneos jamais é boa mesmo
quando possível, nem a divisão arbitrária
de elementos semelhantes. Isto se
aplica certamente tanto às coisas
morais, religiosas, como às políticas e
científicas.

Deus foi quem fez a primeira divisão,
quando separou a luz das trevas no
momento da criação. Esta divisão
estabeleceu a regra para todo o
comportamento divino na natureza e na
graça. A luz e as trevas são
incompatíveis. Tentar ter ambas no
mesmo lugar ao mesmo tempo é tentar o
impossível e o resultado será sempre
nulo, nem uma nem outra, mas
obscuridade e escuridão".

O Senhor queria que a igreja fosse
militante e missionária, mas ela ficou
acomodada e contente em ficar em
Jerusalém e redondezas. perseguição

foi permitida por Deus para lançar os
cristãos fora do ninho em Jerusalém.
(Dt 32.11).

Se os cristãos não cumprirem de
modo espontâneo as ordens do Senhor
quanto à evangelização do mundo,
então, Ele tomará medidas, muitas vezes
drást icas para que elas sejam
obedecidas.

Satanás quis destruir a igreja em sua
infância, tal como tentou matar as
crianças nos tempos de Moisés e nos
dias após o nascimento do Senhor
Jesus.

Veja as tácticas do inimigo no livro dos
Atos dos Apóstolos:

- Caps. 1-4.
-Cap. 5.
-Cap. 6.
-Caps. 8, 9, 12.

Ele tentou remover as peças
principais que Deus estava usando -
Estevão, Tiago, Pedro e mais tarde
Paulo.

-Caps 10-11.
O antagonismo e animosidade entre

judeus e gentios foram usados numa
tentativa para frustrar os planos de Deus.

- Cap. 11.
- Cap. 8.9-20; 13.4-12.

Asafe escreveu a verdade quando
afirmou:

(Sl 76.10). Não foi isto o que
aconteceu no livro de Actos? Os
homens levantaram-se para apagar a
chama do Evangelho, mas o vento de
perseguição serviu para aumentar a
chama. Faraó descobriu que quanto
mais afligia os israelitas, tanto mais se
mult ip l icavam e tanto mais se
espalhavam (Êx 1.12). A perseguição
humana dirigida contra a igreja teve o

mesmo efeito. A ira do homem resultou
em louvor a Deus. Não foi isto o que
aconteceu na União Soviética e seus
países satélites desde 1917 até o início
da década de 90? Q u a n d o a
perseguição tem o efeito de dividir as
igrejas desta maneira é uma bênção de
Deus. (Fp 1.12-14; 4.22).

A igreja primitiva foi despertada para
enfrentar a sua responsabilidade de
evangelizar o mundo. Talvez Actos 13
seja o capítulo chave que mostra o
espírito missionário.

-vv 1-2a.

Lemos aqui de cinco homens,
pessoas de famílias diferentes e grupos
étnicos diferentes, mas os cinco estavam
trabalhando e servindo em harmonia no
local e na igreja onde moravam. Eles
tinham uma visão para alcançar
Antioquia com o Evangelho.

Nem todos são chamados para
atravessarem o mar como missionários
ou para serem obreiros "de tempo
integral". Entre os cinco, dois tinham
uma visão para pregar o Evaneglho em
território virgem (Rm 15.20). Paulo e
Barnabé tinham uma paixão pelas
almas. O céu para Paulo significava:

Estar com Cristo - Fp 1.23.
Estar com as almas conquistadas-
1 Ts 2.19-20.

-v 2.

Há pessoas que nunca serviram ao
Senhor em São Paulo mas querem ser
evangelistas em Sergipe. Deus chama
sempre pessoas já ocupadas no serviço
dEle.

A indicação e a confirmação foram
dadas pelo Espírito. Veja como a
chamada foi clara e pessoal - v 2.

"Quando
unir-se e quando dividir-se, eis a
questão, e uma resposta

abalizada exige a sabedoria de um
Salomão."

"Pois até a ira humana há de
louvar-Te"

Perseguição
Defraudação
Murmuração
Eliminação

Aversão

Dispersão
Corrupção

1) A visão dos servos

2). A indicação e a confirmação do
Espírito
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Ser chamado pelo Senhor significa
ser "separado"; isto indica dedicação
total a Cristo e à Sua obra. O serviço de
Cristo exige consagração total, renúncia
de tudo o que poderia impedir ou distrair
e a mortificação de tudo o que não seja
da vontade de Deus. (2 Tm 2.4-7).

Neste acto do Espírito separar Paulo e
Barnabé vemos que a divisão ocorreu,
pois o Senhor colocou os dois à parte
para serviços específicos. Bendita
divisão!

3)
-v 3.

Este tipo de divisão é bom e é um tipo
que a igreja local pode aprovar, como a
igreja em Antioquia aprovou.

Actos 6.1, 7; 9.31; 12.24.

Os cristãos divididos e espalhados
pela perseguição não deixaram de
anunciar as boas novas de salvação em
Cristo. Em Actos 11.19-20 temos dois
métodos usados pelos cristãos:

v 19 -"Anunciando"

v 20 -"Anunciando-lhes"

Creio que tem chegado a hora quando
as igrejas locais em vez de construir
prédios maiores para acomodar o
número crescente e maior de membros,
deviam construir mais prédios menores a
fim de que haja um número maior e
crescente de igrejas actuando em mais
bairros e cidades. Isto seria muito
interessante.

Os exclusivistas durante anos
seguiam uma determinada linha de
pensamento: quando uma igreja
ultrapassou o número de cinquenta, ela
dividia-os de forma amistosa e alguns
irmãos saíam para começar outro
trabalho em outro local. Não creio que o
número 50 deva ser estabelecido como
meta, mas há igrejas demasiadamente
numerosas e seria bom se elas fossem
dividas de maneira amistosa a fim de
divulgar o Evangelho em lugares onde
não há igreja neotestamentária. Como
seria agradável se mais divisões desta
natureza ocorressem!

O Senhor Jesus para alimentar as
multidões, partiu ou dividiu os pães e os
peixes para depois multiplicá-los. É um
paradoxo, mas é verdade que há
divisões que resultam em multiplicação.

Antes de terminar este estudo, quero
deixar uma palavra de advertência
quanto à seriedade como devemos
encarar este assunto de união. Não
devemos esquecer-nos de que para
haver uma união sadia é preciso que
também haja separação. Há uma
tendência para alcançar a união a
qualquer custo, em detrimento aos
parâmetros divinos de união. A pergunta
da maioria é: "Por que não somos todos
unidos, independentemente de nossas
diferentes convicções e práticas? Creio
que uma palavra oportuna, da pena do
consagrado escritor A.W. Tozer, dá-nos a
resposta: "A resposta popular a estas
perguntas é afirmativa. Unir-se sempre
e os homens serão irmãos apesar de
tudo. A unidade é tão preciosa que
preço algum é demasiado para alcançá-
la e nada é suficientemente importante
para manter-nos separados. A verdade
é sufocada para celebrar a festa de
casamento do céu e do inferno, e tudo
isso a fim de apoiar um conceito de
unidade que não se baseia na Palavra de
Deus.......'Divida e conquiste" é o refrão
cínico de líderes políticos maquiavélicos,
mas Satanás sabe também como unir e
conquistar. A fim de colocar uma nação
de joelhos o ditador em potencial precisa
primeiro uni-la. Através de apelos
repetidos ao orgulho nacional ou à
necessidade de vingar-se de alguma
injustiça passada ou presente, o
demagogo consegue unir a população à
sua volta. Depois disso é fácil dominar
os militares e submeter o legislativo.
Segue-se então, na verdade, uma
unidade quase perfeita, mas trata-se da
unidade de curral ou de o campo de
concentração. Vimos isto acontecer
várias vezes neste século e o mundo irá
vê-la uma vez mais quando as nações da
terra se unirem sob o Anticristo.

....Quando as ovelhas confusas
começam a cair num despenhadeiro, a
o v e l h a q u e q u i s e r s a l v a r - s e
individualmente precisa separar-se do
rebanho. A unidade perfeita em tal
momento só pode significar destruição
total para todos. A ovelha sábia, para
salvar sua própria pele, se afasta. O
poder se encontra na união das coisas
homogéneas e na div isão das
heterogéneas. Talvez aquilo que
precisamos nos círculos religiosos de

hoje não seja mais união, mas uma certa
divisão sábia e corajosa. Todos
desejam a paz, mas pode ser que o
reavivamento use a espada".

Sim, precisamos separar-nos do mal,
do pecado, daqueles que têm forma de
piedade, negando-lhe entretanto, o
poder. Qual deve ser a nossa atitude
para com tais? Ouça a exortação do
Senhor através de Paulo :

(2 Tm 3.5). Se fizermos assim
descobriremos que tal divisão há-de
trazer-nos multiplicação.

A Ceia do Senhor......................... 200$
Reunidos em Meu Nome............. 200$
A Igreja e Eu............................... 200$
Antes do Dia do Casamento....... 200$
Posso ter certeza da salvação?.. 200$
O que a Bíblia diz sobre o dom

das línguas............................. 200$
A Viagem duma Alma................. 300$
Alimentando-se da Minha Palavra 300$
Podemos nós Conhecer Deus?... 400$
A Segurança Eterna.................... 400$
A Igreja do Novo Testamento....... 400$
Os Distintivos das Assembleias... 400$

Os doze livros (colecção completa) pelo
preço de 3.000$00

A identificação e cooperação da
igreja

Evangelismo pessoal -

Evangelismo de grupos de pessoas

FIM DO ESTUDO

"Foge também
destes"

Livros Novos Nossos Exclusivos

A Multiplicação

O contacto
pessoal

A comunicação oficial e pública do
Evangelho

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

LIVRARIA ESPERANÇA
Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares
Telefone (02) 711 50 86

Economia e Confiança é na Esperança



2.CRISTO NOS PROFETAS
DO ANTIGO TESTAMENTO

N
a continuação desta série
sobre Cristo na Bíblia, vamos
agora olhar para Cristo nos

Profetas, e notamos o que eles
disseram acerca d'Ele.

- Cristo, o Messias, seria
separado para o Seu mistério por
Deus, enquanto estiver no ventre de
sua mãe.

Ele seria bébé nascido
por meio dum nascimento virginal.
Teria uma mãe humana, mas seria
concebido pelo Espirito Santo de
Deus.

- Ele seria
um descendente de Jessé e de Davi.

- Seria eternal na sua
natureza, mas nascido em Belém.

- Ele teria o nome de
E m a n u e l ( D e u s c o n n o s c o )
significando Sua divindade.

- Ele seria capacitado pelo
Espirito Santo para fazer a Sua obra
aqui na terra.

- Cristo
seria a luz espiritual de Deus, e um
Salvador para os judeus e gentios.

- Nos anos 30
A. D. Cristo, o Messias, apresentaria,
oficialmente, a Si mesmo a nação de
Israel como o Príncipe, montado sobre
um jumento, e entrando em Jerusalém
num jumentinho, filho de jumenta.

-
Devido ao Seu origem humilde e
humano, e a Sua aparência, os lideres
de Israel consideraram-No como
indesejável, e sem importância. Assim
Ele seria despejado e rejeitado como
O Pastor de Israel, mas seria honrado
e adorado pelos Gentios.

- Cristo seria vendido
por 30 moedas de prata, que seriam
lançadas no chão do Templo para ser
dado ao oleiro.

- Ele seria acusado
falsamente, mas seria justificado por
Deus.

- As Suas
costas seria chicotadas, a Sua barba
arrancada, a sua cara batida, e
cuspiram no Seus rosto. Como
resultado ele seria tão desfigurado e
não parecia um homem, seria
irreconhecível.

- Cristo, o homem, seria traspassado e
esmagado, e, no cumprimento do
plano de Deus, Ele, Jesus, morreria
como uma oferta sacrificial, assim
fornecendo justificação para os
pecadores.

Na Sua morte, Cristo seria
identificado como os criminosos.

- Os assassinos de Cristo
queria sepulta-Lo como os ímpios,
mas Ele seria sepultado no túmulo
dum homem rico por causa da Sua
inocência.

Como
consequência de Sua rejeição e
morte, Cristo mandaria Israel para a
divisão, a dispersão entre as nações, e
a morte pela fome, guerra, e
canibalismo.

- Como
resultado da rejeição do Messias,
Deus permitiria um falso cristo, o
anticristo, entrar, e tentar destruir,
Israel.

- Na hora mais densa,
quando os exércitos do mundo serão
alinhados contra Israel, os Judeus vão
reconhecer o verdadeiro Messias,
aquele que a nação de Israel tinha
traspassado. Essa altura será de luto
in tenso, v i rá um período de
arrependimento, uma mudança
radical das ideias acerca d'Ele.

- Quando Cristo vier
com as nuvens do céu como o Filho do
Homem, Deus lhe dará todos os povos
e nações do mundo, e Ele reinará
sobre eles como o Rei dos reis, e
Senhor dos senhores.

- Cristo o
Messias, virá e esmagará todas as
nações que estão reunidas contra
Israel e Jerusalém, e Ele salvará um
remanescente arrependido, e Israel
estará seguro.

- Do trono
de Davi em Jerusalém, Cristo reinará e
instruirá todas as nações.

- Cristo combinará em Si
mesmo, os ofícios do Rei e Sacerdote.

- Cristo, o Messias,
será glorioso, e belo, o gozo dos
judeus arrependidos que sobrevirão a
Tribulação e o centro de atracção de
todo o mundo.

Cristo será
capacitado pelo Espirito Santo para
ser um Juiz e rei fiel e justo.

- O governo de Cristo será
caracterizado pela justiça e paz.

- Durante o reino
de Cristo todos os animais serão
mansos, e a dieta deles será
vegetariano.

Não temos apresentado todas as
profecias no V. T. acerca do futuro, só
algumas delas relativos ao Cristo, O
Messias, nos livros proféticos.

Isa. 49:1,5

Isa. 7:14; 9:6 -

Isa. 11:1, Jeremias 23:15

Miqueias 5:2

Isa. 7:14

Isa. 61: 12

Isa. 9:2; 42:6; 49:5,6; 56:8

Dan. 9:25,26; Zac. 9:9

Isa. 49:7; 53:1-3; Zac. 11:1-14

Zac. 11:12,13

Isa. 50:7-9

Isa. 50:6; 52:14; 53:5

Isa. 53:14-12; Dan. 9:26; Zac. 12:10

Isa. 53:12 -

Isa. 53:9

Zac . 11 :4 -14 ; 13 :7 -

Dan. 9:27; Zac. 11:12-16

Zac. 12:10

Dan. 7:13,14

Isa. 59:18-21; 63:1-6; Joel 3;
Miqueias 5:4-9; Zac. 14:12

Isa. 21:1-4; 9:6-7; Jer. 23:5-6;
Miqueias 4:1-8; Zac. 14:9

Zac. 6:9-15

Isa. 4:2; 11:10

Isa. 11:2-5; 42:1-9

Isa. 9:7

Isa. 11:6-9; 65:25

A Sua 1º Vinda - A Encarnação

O Seu sofrimento e rejeição

A Tribulação e o Anti- Cristo

A 2º Vinda de Cristo

na Bíblia Sagrada
CRISTO, o MessiasCRISTO, o Messias
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Departamento Missionário

________________________

Moçambique, Inglaterra e
Torcatas

________________________

Almada / União Bíblica

________________________

Fafe

________________________

Notícia:
Recomendação ao Ministério

________________________

Rio de Mouro - Sintra

Em Agosto o Chris irá de novo para
Moçambique, por mais seis
semanas. Nesta vez irá para as

zonas rurais onde distribuirá mais
gravadores, falará nas igrejas e
desenvolverá mais o trabalho dos vídeos.
Em Outubro será a vez da M. do Carmo ir
para Moçambique, com um grupo de
quatro irmãos, e desenvolverá o trabalho
das escolas dominicais.
Durante o mês de Julho estaremos em
Portugal. Além de visitar a família e os
irmãos haverá uma equipa de jovens da
nossa igreja em Inglaterra que trabalhará
com uma igreja no norte de Portugal.
No meio de tudo is to es tamos
constantemente a trabalhar para
Moçambique, desenvolvendo mais lições
para as escolas dominicais, traduzindo
mais vídeos em português, etc.. Por favor,
ore por este trabalho.
Finalmente, no próximo ano, no sábado 8
de Julho 2000, o coro "London Emmanuel
Choir" fará um concerto em Inglaterra para
levantar mais fundos para o trabalho de
Projecto Moçambique. Sabemos que
estará longe de Portugal, mas se alguém
estiver em Inglaterra naquela altura claro
que será bem vindo para assistir. Além
disso esperamos que possamos arranjar
um concerto assim em Portugal durante o
ano que vem.

Q

Q

ueridos Irmãos: Mais uma vez
chegou até mim a prova do V/ amor
e comunhão no ministério que o

Senhor na Sua infinita misericórdia pôs nas
minhas mãos; louvo-O continuamente pela
Sua fidelidade para comigo, visto que sem
a Sua graça e direcção ser-me-ia
impossível cumprir ministério tão rico e
enriquecedor (como é o ministério da U.B.);
e para com a Sua obra, visto que em cada
dia posso vê-Lo trabalhando a favor da

obra e dos obreiros que O servem, para
Sua glória e benção da Sua igreja.
Uma das formas como temos sido
abençoados é saber que muitos apoiam
este ministério, sustentando os obreiros
em oração e outros como vós, o fazem
também de forma prática colaborando com
o sustento físico, pelo que dou graças ao
nosso Pai pelo ministério que pôs nos
vossos corações.
A minha gratidão, a vós como comissão é
extensiva a todos os irmãos que tornam
possível esse ministério com as suas
ofertas, que a todos vós, o Deus de toda a
Graça abençoe e guarde. Recebam um
fraterno abraço.
Depois da intervenção cirúrgica ao
segundo pé (que ainda não tinha sido
operado ) esta irmã e membro da nossa
equipa de trabalho, precisa da força do
Senhor para a sua saúde, sempre bastante
periclitante. Que o Senhor a guarde de
quedas e de outros problemas que muito a
afectam, pois o Departamento de Literatura
é da sua responsabilidade e exige muito
esforço e dedicação. No amor e no serviço
do Senhor Jesus,

ueridos Irmãos da Comissão
Missionária: Pedimos muitas
desculpas pelo nosso envio tardio

da nossa carta de oração nº34.
Agradecemos também as vossas cartas
mensais com as ofertas de amor
"banhadas" pelas vossas orações, o que
muito nos tem encorajado.
Foi com ânimo que tivemos cá a ajuda na
evangelização, da Liga de Testamento de
Bolço e do grupo musical dos jovens da
Leça de Palmeira; durante os dias 16 e 17
de Maio (feriado municipal das "Feiras
Francas"). Apesar de não termos visto
nenhum fruto visível, foi bom ver-mos
alguns crentes envolvidos. Mais uma vez
ut i l izámos as faixas publ ic i tár ias
evangelísticas "Jesus venceu a morte"-
Igreja Evangélica" para fazermos a ligação
da campanha da Páscoa com esta, foi bom.
Mais uma vez agradecemos as vossas
orações e as vossas ofertas. Com gratidão

e com amor em Jesus,
Muito obrigado por tudo, juntos na obra do
Mestre Jesus,

o dia 11 de Julho de 1999, na Igreja
E v a n g é l i c a d e S i n t r a q u e
comemorava o 56º Aniversário foi

invocada a Benção de Deus para os Irmãos
Carlos e Ana Sousa. Este acto teve a
participação dos Irmãos José Água
(Secretário da Direcção da CIIP e Ancião
da Igreja das Torcatas) e Agostinho Farinha
(Missionário) e dos Anciãos da Igreja Local.
O Irmão Carlos Sousa deixou o trabalho
secular, e pela fé espera no Senhor para o
seu sustento. A Igreja em Sintra apreciará
todas orações da Igreja em Portugal
sabendo que também muitos irmãos no
Brasil seu país natal, oram por ele, e o
apoiarão no ministério. Este Irmão já havia
sido separado para a obra anos antes na Iª
Igreja Baptista do Barreiro. Sua esposa,
Ana continua com um trabalho secular,
mas está a colaborar em tempo parcial nas
funções de Secretariado da Igreja em
Sintra, e anseia pelo dia em que em tempo
completo estará livre para a obra do
ministério.

ueridos e Amados irmãos! Que a
graça e paz de nosso Senhor Jesus
Cristo seja convosco, suprindo

todas as vossas necessidades em Cristo
Jesus!
Queridos, pensámos em contactar-vos
nestes dias para compartilhar algumas
coisas importantes que o Senhor tem
colocado no nosso coração, pedindo o
vosso apoio em oração, pois sabemos que
a oração e intercessão é algo que move o
coração de Deus em nosso favor.
Estivemos, no último mês, visitando o
Brasil e durante esse tempo aproveitámos
para visitar algumas Igrejas onde pedimos
que estivessem connosco nessa tarefa de

Maria Celina de Figueiredo

Miguel, Dália, Abigail e Miriam

N

Q

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP
Secretário Executivo: Secretário Adjunto: Tesoureiro:

Apartado 131, P-2725 MEM MARTINS FUNDO MISSIONÁRIO BNU - SINTRA: 99 03 210 0176143

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
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de orar por Portugal e acreditamos
fielmente que nestes dias o Senhor se
movimentara através da Igreja d'Ele e a
nossa posição diante disso é de estar
colaborando com aquilo que o Senhor tem
de melhor para esta nação, a começar no
nosso lar, na nossa Igreja e espalhando-se
até aos mais remotos lugares de Portugal.
Assim que chegámos do Brasil, a nossa
Igreja (Igreja Evangélica de Sintra),
desafiou-nos a estar mais activos no
ministério da Igreja local. Nós prontamente
respondemos positivamente pois sabemos
que o Senhor tem um ministério para as
nossas vidas, por isso pedimos que os
irmãos orem, intercedam por nós, e nos
coloquem no altar do Senhor pois o nosso
objectivo não é apenas estar no ministério
mas sim, fazer a diferença através do nosso
ministério porque essa é a arma que Deus
tem para dissipar as trevas, Deus conta
connosco e conta consigo também, por isso
estamos apelando para que o irmão/irmã
participe activamente no nosso ministério,
em oração, súplicas e acções de graças,
pois só assim temos plena convicção que
teremos um ministério eficaz.

- ,
influenciando as suas vidas à consagração,
louvor e adoração a Deus e também no
evangelismo pessoal e no crescimento
espiritual.

- O Senhor tem
mostrado que Ele tem um propósito, um
plano, algo de muito grande para a região
saloia. Pensamos em Vila Verde mas,
queremos alcançar toda essa região saloia
e a nossa mot ivação é sermos
cooperadores nesse plano e vermos toda
essa região transformada por Jesus,
sempre com a plena consciência de que o
nosso Pai não está apenas interessado na
região saloia mas em todo o Portugal, por
isso, de alguma forma, queremos estar
envolvidos em intercessão e acções por
todo o Portugal, para que seja cumprido,
nestes dias, II Crónicas 7:14.

- , por estar
envolvida com muitos encargos e apoiando
outros missionários, não tem possibilidade
de nos dar o sustento completo, por isso
estamos orando para que Deus levante
famílias interessadas em completar o
nosso . Ore para que isso
aconteça!
- , para que nestes
dias o Senhor derrame sobre a nação
Portuguesa o Seu Santo Espírito e que um
número incontável de pessoas seja
transformado, engrossando as fileiras de
salvos em Cristo Jesus.

- que Deus nos dê a estratégia
do coração d'Ele pois Ele criou este povo e
conhece as necessidades espirituais mais
íntimas de cada cidadão.
- - que o Senhor possa
derramar, nestes dias , sobre a Igreja,
aquilo que de melhor Deus tem para ela e

que busque a Deus na adoração, louvor e
intercessão.
Que o Senhor derrame sobre vós bênçãos
espirituais. Desde já agradecemos o apoio
em oração. Gostaríamos que se sentisse
como parte integrante do plano de Deus
para o povo Português.

irmão João Artur sente-se muito
feliz por seu filho sentir a chamada
do Senhor na igreja local em

Almada, onde é um dos responsáveis. O
milagre do Senhor deu-se e o João Miguel
agora é servo de Deus. A igreja aceitou-o já
como membro e seu missionário e está já a
ser estudado um plano de trabalho entre
jovens marginalizados e não só, adultos,
etc. A U.B. irá cooperar nos dois centros de
campos bíblicos com este projecto. O João
Miguel precisa de muita oração e de muita
força do Senhor. Sua esposa, Edite está
esperando o final do ano para tratar da sua
aposentação, a fim de ter também um
pouco de tempo para ajudar no ministério.
O ir. João Artur precisa da renovação das
suas forças físicas.

ela graça do Senhor, chegou
finalmente o tempo em que os irs.
Adelina e Atónio Dias podem servir

ao Senhor a tempo integral. Mesmo no
último momento, Deus deu a libertação.
Estes irmãos venderam a firma e saíram de
cabeça levantada. Dois ou três pormenores
de burocracia oficial ainda os têm
preocupado mas a tormenta já lá vai.
Agradecem a todos os que têm orado por
ele e seu problema. Continuem a orar,
agora por sabedoria para gerirem o
Carrascal convenientemente.

Direcção do APEC-P e a Junta
Administrativa da UB, com apoio da
Direcção da Sociedade Bíblica de

Portugal, vão levar a efeito, querendo Deus,
para o final do ano (provavelmente
Novembro), um Fórum, ou encontro, para
se debater o papel das Organizações face
às igrejas evangélicas em Portugal, o seu
lugar e ministério conjunto. Pensamos que

vai ser um encontro de grande curiosidade
para o meio evangélico português. Um bom
motivo de oração, para que o Senhor
conduza tudo na Sua Vontade. A APEC-P
também celebra este ano o seu
Cinquentenário.

os últimos meses, os dias têm sido
vividos intensamente na Mocidade
para Cristo. Nesta carta, queremos

partilhar consigo algumas destas bênçãos
e afirmar a nossa gratidão pela sua
disponibilidade para investir neste
ministério entre os adolescentes e jovens.
Muito obrigado. Os resultados são também
seus! Nos meses passados realizámos
actividades para os alunos da região de
Sintra - Mem Martins - Rio de Mouro.
Durante o Inverno organizámos os
programas "Sal e Luz" levados a cabo nas
diferentes igrejas evangélicas. Nas férias
de Carnaval fizemos um Acampamento nas
instalações da Ajuda Cristã à Juventude em
Mafra. Ali começámos a contar as histórias
bíblicas cronologicamente, algo que é
apreciado pelos adolescentes. Nos meses
a seguir fizemos passeios pedestres e
encontros. Durante o acampamento em
Mafra Incentivámos os adolescentes para a
matrícula na disciplina de Educação Moral
e Religiosa Evangélica (EMRE) e estamos
com a expectativa que, juntos com o
esforço realizado pelas igrejas e a
COMACEP, no novo ano lectivo se possam
abrir mais turmas da EMRE nas escolas da
nossa região. Em todo este trabalho
cooperou a professora da EMRE e
missionária da Igreja Baptista de Mem
Martins, Gabriela Lucena.
Uma grande porta aberta está perante nós!
Agradeço as suas orações e apoio material
e desejo-lhe as mais ricas Bênçãos do
nosso Senhor para o Verão.

Objectivos do nosso ministério:

Pedidos específicos de Oração:

Pede-me e eu te darei as nações por
herança, e as extremidades da terra por
tua possessão.Salmo 2:8
Carlos e Ana Sousa

Trabalhar com os jovens da Igreja

- Trabalho em Vila Verde

A Igreja Evangélica de Sintra

sustento

Pela nação Portuguesa

- Estratégia

Pela Igreja

Se o irmão /irmã
estiver interessado/a em apoiar-nos
financeiramente no nosso ministério,
por favor, contacte-nos através do nº de
telefone 01..916 34 87

O

P

A

N

CHINA -

CAMARÕES -

A policia chinesa prendeu 15 cristãos na
província de Henan, na China, invadindo um
culto evangélico em casa de protestantes no
centro da província, detendo 25 pessoas,
confiscando Bíblias e literatura evangélica,
segundo a Agencia Reuters. Treze outros cristã
os enfrentam o mesmo problema em Shangai,
onde a policia teria prendido 40 pessoas numa
blitz policial numa casa onde havia um culto, em
Dezembro. "Pedro, pois, era guardado na prisão;
mas a igreja fazia continua oração por ele a
Deus" Actos 12:5

Dezenas de milhares das
pessoas se tornaram cristãos no oeste da nação
africana de Camarões desde 1997. Cerca de 25
evangelistas de diversas denominações cristas
tem visi tado mais de 1,000 aldeias,
principalmente na parte norte do pais, onde o
islamismo é predominante .Pelo menos 65,000
responderam o apelo da mensagem de Cristo,

________________________

Família Correia Pereira

________________________

António e Adelina Dias

________________________

Fórum Evangélico

________________________

Mocidade para Cristo

________________________

Internacional
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HISTÓRIA VERÍDICA

Pela tarde de um dia de Verão, em
1892, dois jovens, Carlos e
Gualter, desciam com todo o

cuidado a encosta da serra perto do
Pico Pike, nos Estados Unidos da América.

Tinham-se conhecido, casualmente, havia
pouco tempo, em Manitou, no Colorado, lugar
frequentado por motivos de saúde. Ao dobrar
uma curva, deram com entrada de uma
caverna, que estava vedada, e por cima da
qual havia um grande letreiro, que dizia:

Carlos esteve
espreitando pelas fendas do tapume para a
escuridão do interior da caverna e disse: «
Quero explorar a caverna. Quer vir comigo?»
«Não, decididamente,» respondeu Gualter,
rogando-lhe que desistisse de tal intento;
porém Carlos estava resolvido.

Ao chegar ao fim da descida, Carlos
conseguiu arranjar uma lanterna; disse adeus
ao amigo e regressou á caverna. Acendeu a
lanterna e, arrancando algumas tábuas do
tapume, penetrou com decisão na funda e
escura caverna. A princípio, a fraca luz da
lanterna mal penetrava a intensa escuridão;
mas, á medida que a vista se ia acostumando
ao ambiente, ia descobrindo os paredões, os
rochedos escabrosos e um caminho estreito,
pelo qual seguia cautelosamente.

Tudo parecia ir bem, por algum tempo;
mas, quando menos esperava, faltou-lhe o
chão debaixo dos pés e caiu no fundo dum
precipício, onde ficou sem sentidos.

Quando Carlos recuperou os sentidos,
descobriu que estava ferido e com o corpo
magoado. A lanterna, seu lado, estava em
pedaços, pelo que estava cercada das mais
densas trevas. Encontrou numa algibeira

alguns fósforos, que acendeu, um por um,
mas depressa se esgotaram.

Com a luz que deram, viu o precipício
onde havia caído, e verificou que seria
impossível trepar por ele. Tremendo, com frio
e medo, mal se atreveu a mexer-se, receoso
de dar nova queda e assim se foi arrastando
lentamente, de gatas, até romper as calças e
ter os joelhos a escorrerem sangue. Como
que sepultado vivo, estava convencido que
morreria!

Tomado de desespero e angustia, como
que todos os pecados da sua vida lhe
passaram diante dos olhos, e pediu a Deus
que dele tivesse misericórdia, não que fosse
salvo o seu corpo, pois tal lhe parecia
impossível, senão que fosse salva a sua
alma.

Lembrou-se de passagens das Sagradas
Escrituras, as quais por vezes tinha ouvido,
sem que lhes tivesse ligado importância, mas
que agora lhe inundaram a alma com poder
vivificador.

( I João 1,7 ).
. ( Actos 16,31

. ( João 3,36 ). Estas preciosas
verdades iluminaram-lhe o coração
tenebroso e frio, qual ardente luz do sol, e
aceitou o Salvador como Aquele que por ele
morrera.

No entanto, o seu estado físico lastimoso
não mudara, e resolveu continuar a
mexer-se enquanto as forças se lhe não

esgotassem. Perdeu a noção do tempo
enquanto se arrastava sobre os rochedos e
pedregulhos, sem qualquer esperança.
Lembrou-se da sua mãe e, achando papel e
lápis no bolso, escreveu, o melhor que pôde,
algumas linhas dirigidas a ela, exortando-a a
não lamentar a sua morte, antes que se
alegrasse, pois que esta terrível experiência
havia sido o meio de o conduzir ao Bendito
Salvador, que o amara e Se tinha dado por
ele, pelo que se sentia feliz, na certeza de
estar dentro em breve com Ele. Indicou a
direcção da sua mãe, pedindo que o cadáver
lhe fosse enviado.

Arrastando-se debilmente, deu com uma
corda, e seguiu, segurando-se a ela, com a
esperança renascida. Dentro em pouco,
maravilhado, sentiu na face o que lhe pareceu
ar fresco Seria? Seguiu até aparecer uma
pequena luz, que foi aumentando até que
pôde discernir ao longe uma abertura, a que
chegou ao fim, encontrando-se então já na
plena luz do dia. O sol brilhava intensamente.
Havia entrado na caverna ás 16 horas, e era
meio - dia do dia seguinte!

Quando um grupo que o buscava o
encontrou, era uma lástima! Esfarrapado,
ensanguentado, sujíssimo e enfraquecido!
Não tardou em se restabelecer, graças ao
repouso e aos cuidados que lhe foram
dispensados.

(Ezeq. 33,11 ).

«Perigo! Entrada Proibida! » .

«

» «
»

»
« Vivo Eu, diz o Senhor, que não tenho

prazer na morte do ímpio... convertei-vos,
convertei-vos; por que razão morrereis? »

O sangue de Jesus Cristo, o
Filho de Deus, nos purifica de todo o
pecado. Crê no Senhor
Jesus Cristo e serás salvo
«Aquele que crê no Filho tem a vida
eterna

).

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

RTP2 - Terça e Quinta Feira - 18h ou 18:20 hr.

RTP2- Terceiro Domingo de cada mês - 09:00 hr.

- COIMBRA - 100.5 FM

RÁDIO C. INTERIOR - BEIRAS - 105.5 FM

.

RÁDIO SANTO ANDRÉ

A Luz das Nações

Programa "Caminhos"

Sábado - 09:00 hr - "Vivas ao Rei"

Sábado - 16: 30 hr. - "Momentos de Paz"

veja e ouça

O
F

E
R

T
A

Com a apresentação ou envio deste talão, receberá gratuitamen-
te o que assinalar com X:

Nome:

Morada:

Profissão: Idade: Telef.:____-____________

Enviar para:
REFRIGÉRIO - Rua do Penedo, 24 - 4405-589 VALADARES
PORTUGAL

�
�
�

Um Evangelho Segundo S. João
Um Curso Bíblico por Correspondência
Uma Visita Nossa

_______________________________________________

______________________________________________

___________ - _________________________________________

____________ ____

Entrada Proibida

PERIGOPERIGO
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LAR VIDA NOVA

19991999
Ano Internacional das Pessoas Idosas

1999 foi proclamado pela a Assembleia
Geral das Nações Unidas o

sendo adoptado o lema "Por uma sociedade
para todas as idades".

Vivemos numa sociedade que cultiva o
novo, o belo e o perfeito. Milhões de contos
são gastos mensalmente em cosméticos,
rejuvenescedores, operações plásticas, e em
demais produtos que impedem o corpo
humano de revelar algum sinal de
envelhecimento.

Diariamente somos levados pelos mass-
media a pensar que o "velho" é sinónimo de
"ultrapassado". "inútil", "algo a ser excluído ou
substituído", "desnecessário", "fardo a
suportar", etc. ... Infelizmente esses
adjectivos são muitas vezes atribuídos às
pessoas mais idosas.

Aos olhos de Deus, o Criador do Ser
humano, a velhice não é uma maldição, um
fardo ou uma etapa a evitar a todo o custo,
bem pelo contrário a longevidade é uma
benção, uma recompensa do Senhor aos
servos, vede Abraão ( Gén. 35:29 ), Gideão
(Jz. 8:32 ), Davi ( I Cr. 29:28 ), Job ( Job 42:17),
Paulo ( Fm. 9 ), etc.

É humano recear o abandono e a solidão
na velhice, Davi teve esses sentimentos e
pedia a Deus para não o desamparar quando
velho ( Sl.71:9,18 ). Mas o nosso Deus é
Misericordioso e Ele afirma em Isaías 46:3,4

"

Deus também diz que a velhice não é
sinónimo de improdutividade espiritual "Os
que estão plantados na casa do Senhor
florescerão... na velhice ainda darão frutos."
(Sl. 92:13-14). Aos idosos o Senhor atribui a
sabedoria e o entendimento ( Jó 12:12).

Nós, que amamos a Deus, devemos ser o
exemplo no cuidar, amar, apoiar, visitar,
amparar, acariciar, animar e fortalecer
espiritualmente os nossos idosos. Somos
seus devedores pois foram eles os nossos
pais físicos e espirituais, os nossos lideres, os
que batalharam e sofreram para que se
fundasse as nossas igrejas, que batalharam
pela fé verdadeira, os nossos professores da
v i d a , o s n o s s o s e x e m p l o s c r i s t ã
os, os que sofreram para termos o que temos
etc.

...Como pois podemos despreza-los,
abandoná-los, esquece-los, ignorar as suas
necessidades e não os auxiliar, agora que
tanto necessitam de nós?

Que o Senhor toque cada coração, para
que durante 1999, o

, possamos lembrar todos os
nossos irmãos idosos e apoiar aqueles que se
ocupam deles, como exemplo a Associação

Lar de Idosos, em Pardilhó.

Ano
Internacional das pessoas idosas,

(...) Vós, a quem trouxe nos braços desde o
ventre e levei desde a madre. E até á velhice
eu serei o mesmo, e ainda até ás cãs eu vos
trarei: eu fiz, e eu vos levarei, eu vos trarei e
vos guardarei."

"Ano Internacional da
Pessoa Idosa"

"Vida Nova"

Os utentes do Lar VIDA NOVA, em Dezembro de 1998

Poesia

Testemunho

Jovem

Testemunho

Jovem

Por vezes fico com medo
De algo falar
Com receio de qualquer
consequência
Mas Jesus para amar e dar
Importou-se com minha existência.

Quero aproveitar o agora
Pode o depois ficar distante
Quero correr por esse mundo fora
A dizer que Jesus
É o mais importante.

Quero deixar a minha
fraca personalidade
Para juntar-me ao exercito de Deus
Quero atingir e abraçar
toda a verdade
Quando estiver com Deus
nos Céus.

Cristo venceu a morte!
Com Ele para sempre viverei
Quero ter fé mais forte
E seu amor por mim, me inundar!

O exército a cantar com alegria:
Eis-me aqui, oh Salvador,
Tu virás um dia
Porque és nosso Rei e Senhor!!!

Renata Rocha
Ig.Ev. Cedro - Gaia
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EDGAR DE ALMEIDA

D
os hinos cristãos escritos nos
anos mais recentes, um, em
particular, sobressai como a luz

de um farol, devido à sua mensagem,
v i n d a d o P a i c e l e s t i a l q u e
continuamente sustenta e cuida dos
Seus filhos.

Este hino,"Tu és fiel",foi escrito por um
pregador que depois se tornou repórter
de um jornal, Thomas O. Chisholm, de
Vineland, Nova Jersey; e a música foi
composta por William M. Runyan.

Muitos hinos têm sido escritos
motivados por alguma experiência
particular, porém, observando a vida
do sr. Chisholm, chegamos à
conclusão de que este hino foi o
resultado de uma experiência do "dia a
dia" da fidelidade de Deus para com
Ele.

A história começou em 1941. Dois
homens estavam revendo a lista de
membros dos Gideões, quando viram,
de repente, um nome que lhes era
familiar. Descobriram que era o nome
do sr. Thomas O. Chisholm e com a
s e g u i n t e a n o t a ç ã o a o l a d o :
"Cancelado por falta de pagamento".

Eles se lembraram de que o sr.
Chisholm era o autor de um hino que
muito impressionou o missionário John
Stam, que fora martirizado. Este
mesmo hino fora o tema da vida de
Stam durante os seus estudos no
Instituto Bíblico Moody, quando se
preparava para o serviço missionário e
que, finalmente, levou-o a entregar a
sua vida, juntamente com a da sua

querida esposa, a fim de que outros
pudessem ter vida ...

Os dois homens ficaram sensibilizados
com o achado. Pensaram que eles
mesmos é que deviam pagar a dívida
ao sr. Chisholm.

Ao mesmo tempo que o Senhor estava
tocando também no coração de um
homem de negócios, na cidade de
Nova Iorque, o qual não podia dormir
porque passava-lhe pela mente o
pensamento de que o sr. Chisholm, a
quem ele não conhecia pessoalmente,
mas apenas através dos hinos sacros
que escreveu, estava em grande
aperto financeiro. Mas, como poderia
fazer chegar a e le qualquer
importância em dinheiro? Não sabia
onde ele morava!

'' Estou certo de que o procurador
Jacob Stam sabe do seu endereço",
pensou ele. "Pedirei a ele para levar
este dinheiro ao st. Chisholm".

Assim fez, mas a história não termina
aqui. Pela primeira vez em sua vida a
família Chisholm estava enfrentando
uma necessidade desesperada que,
do ponto de vista humano, jamais
poderia ser solucionada.

Naquela noite, quase como simples
crianças, eles levaram aquele
problema à presença do Pai celestial,
não sabendo, contudo, que o Senhor já
havia respondido. Na manhã
seguinte o correio trouxe ao casal
Chisholm uma única carta - era do sr.
Jacob Stam - e dentro se encontrava a
importância de que necessitavam,
enviada pelo homem de negócios de
Nova Iorque, que jamais conheceram!

Alguém poderia dizer que foi uma
coincidência; mas devemos dizer
como disse o sr. Chisholm: "Foi a
fidelidade de Deus! " Pois, numa carta
escrita em 1949, ele disse: "Estou
próximo dos meus oitenta e três anos
de idade, mas a força do alto tem sido
sempre suprida, juntamente com o
cumprimento da Sua promessa: "O
meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades
( Filipenses 4.19).

Não somente o suprimento das
necessidades, mas as ocasiões desse
suprimento, têm assinalado os marcos
do Seu cuidado providencial, cada dia,
cada momento".

Fornecido por Elisabeth Alexander

histórico dos hinos

TU ÉS FIEL, SENHOR !TU ÉS FIEL, SENHOR !

Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado,
Rico em bondade, grandioso em poder
És infalível, jamais tens mudado,
Como Tu eras, sempre és e hás-de ser.

Teus astros a brilhar, oh, que beleza !
Os altos montes e o tão vasto mar,
Em multiformes sinais de grandeza,
A Tua glória vêm testemunhar.

Tu dás perdão, Senhor, paz perdurável,
Tua presença para me confortar,
E, mais que tudo, oh, que graça admirável
No céu contigo irei sempre habitar !

Tu és fiel, Senhor ! Tu és fiel, Senhor!
Cada manhã me revelas amor;
Sempre me dás tudo quanto careço;
Oh! Sim, Tu és fiel a mim, Senhor !

H.C. 469

Tu és Fiel, Senhor !
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ACTIVIDADES

baseado em João 8:36, Prov. 21:23, 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:

:

______________________________________________

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
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)

15 Agosto -

11 Setembro -

12 Setembrob -

12 Setembro -

19 Setembro -

26 Setembro -

Baptismos na área de Coimbra. De manhã,
pelas 10 hr., perto do parque de campismo de Penacova
(margem esquerda do Mondego). De tarde, pelas 15 horas,
na Casa de Oração em Vila Nova de Poiares.

II Encontro Nacional de Jovens. O programa
é da responsabilidade da Juventude Evangélica do Norte e
Juventude Evangélica Beira-Vouga. Realiza-se na praia da
Barra-Ílhavo, pelas 10 horas, com jogos, confraternização e
actividades evangelísticas. Contactar Paulo Teixeira
(JENO) ou David Silva (JEBV)

Baptismos na área da Bairrada. Desde as
10 hr às 17 hr., o culto de baptismos realiza-se no lugar de
Perrães, junto às margens do rio Cértima.

Encontro de Jovens « , em
Santa Apolónia (área de Coimbra)), pelas 15: 00 hr.

Encontro de Jovens da Juventude
Evangélica Beira-Vouga, no salão de S.Jacinto, pelas 15 hr.

Encontro de Jovens da Juventude
Evangélica da Bairrada, no salão do Silveiro, pelas 14:30 hr.

Sob o tema vai a Direcção da
CIIP - Comunhão das Igrejas dos Irmãos em Portugal,
realizar no ano 2000, uma conferência especial para todos
os crentes que se preocupam com a situação social e
espiritual da nossa sociedade. Mais informações serão
fornecidas em próximos números do Refrigério.

Visite os principais locais
mencionados na Biblia
onde decorreram os
acontecimentos mais
destacados. Esta visita
permite ao leitor biblico
um conhecimento mais
p rec i so dos fac tos
narrados.

Vivos para Cristo»

Vivendo Cristo no século XXI

CONFERÊNCIA 2000

Informações do programa e preços:
Manuel Ribeiro e Augusto Poças

Av. Gomes Junior 514 - 4405-756-Madalena VNG

AGENDA
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Comunidade Evangélica

ESCOLA BÍBLICA DO NORTE

O 6.º ano de actividades da EBN inicia-se no dia 4 de Outubro,
segunda feira, pelas 21 horas, no Salão da Igreja em Alumiara,
Rua da Bélgica, 1553, Canidelo. Os Irmãos Arnold Doolan e
Stephen Yuille são os professores.

ESCOLA BÍBLICA BEIRA-VOUGA

CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO

CONFERÊNCIA CRISTÃ

47.º ENCONTRO NACIONAL

69.ª CONVENÇÃO BEIRA-VOUGA

NOVA DIRECÇÃO DA JENO

A Escola Bíblica Beira-Vouga reinicia as suas actividades às
5.ªs feiras, a partir de 23 de Setembro, na Igreja em Aveiro,
pelas 21:00 hr. O professor será o Irmão Walter Alexander com
estudos sobre a I Epístola aos Coríntios.

No mês de Setembro, vai iniciar-se um Curso Bíblico de 3
anos (com diploma) nos centros de Almada e Lisboa. Vários
serão os professores, entre outros, Vítor Encarnação, Ivan
Fletcher, Jorge Adrião e Alfred Poland.
As aulas terão lugar todas as sextas-feiras e um sábado por
mês.

No dia 09 de Outubro, a partir das 10:30 hr., o Irmão Walter
Alexander vai ser o orador convidado para explanar o tema

. Esta conferência é promovida
pela Comunhão das Igrejas dos Irmãos - Sul, em princípio no
Salão da Igreja das Amoreiras.

Em 5 de Junho de 1999, no Salão da Igreja do Beato, Lisboa,
ocorreu o 47º encontro nacional de anciãos e obreiros da CIIP,
com um programa bem delineado por Irmãos da área do Centro.
O coro da Rocha Nova apresentou bonitos hinos e o tema
central do encontro foi «A Oração». O próximo encontro, em 2
de Outubro de 1999, ocorrerá num salão de uma Igreja no
Norte, sendo o programa da responsabilidade dos Irmãos da
área do Centro.

A 69.ª Convenção Beira-Vouga decorreu no salão de
Sangalhos, nos dias 12 e 13 de Junho, com a presença de
muitos irmãos da zona Norte, Centro e sul do país.

A Juventude Evangélica do Norte elegeu a nova direcção para o
biénio 99-2000, em 19 de Junho. O corpo directivo é agora
constituído por:

Paulo Samuel Teixeira (Madalena) - Presidente
Pedro Costa (Leça da Palmeira) - Secretário
Raquel Remelgado (Braga) - Tesoureira
Paulo Gomes (Foz do Douro) - Vogal
Abílio Pinto (Oliveira do Douro) - Vogal.

Reavivamento e a Igreja Local

actividades

A
C

O
N

T
E

C
E

U

PENSAMENTOS - Fraternidade

Só os bons sentimentos podem unir-nos uns aos outros. Nunca
o interesse mesquinho determinou laços firmes.

Neste globo diminuto os homens não podem mais viver como
estranhos -

Ninguém pode ser e permanecer cristão sem comunhão e
fraternidade.

A fraternidade nada representa quando é traduzida
exclusivamente em palavras, mas quando evidencia acções -

A fraternidade do homem é uma parte integral do Cristianismo.

Pão, beleza e fraternidade são três grandes necessidades do
homem -

Augusto
Comte

Adiai Stevenson.

Hans Schonweiss

Ben Johnson

Lyman Abbott

Edwin Markhan

O outro é aquele que se encontra no seu caminho, que cresce
ao seu lado, trabalha, alegra-se ou chora ao seu lado, aquele
que ama ou odeia ao seu lado -

Eu sou uma parte de tudo o que encontrei.

Michel Quoist

Alfredo Tennyson



REFRIGÉRIO -Julho - Agosto 1999

VIDA PRÁTICA14

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

na igreja

Música Espiritual

ou

Música «Pimba» ?

Nos tempos que correm em que a
música exerce uma grande
influência nas pessoas, em

particular nas camadas mais jovens, nas
igrejas procura-se tirar "partido" disso, e
alguns tudo fazem para que a música da
igreja seja muito semelhante à que o
mundo faz e aprecia (é a cauda que
abana o cão, em vez de ser o cão que
abana a cauda...)

Para que isto seja justificado até é
utilizada a Palavra de Deus, como se
para louvar a um Deus santo, não
existam limites, e se possa fazê-lo de
todos os modos, sem qualquer distinção,
como em qualquer outra manifestação
em que se dão largas aos mais banais
instintos da carne.

Quando o povo de Israel chegou e
acampou nas proximidades do Monte
Sinai, enquanto Moisés e Josué subiram
ao monte para receber a Lei da parte de
Deus, o povo idolatrou e jubilou perante o
seu ídolo, o mais estrepitosamente que
podia. A confusão era tal que Josué
pensava que aquilo era alarido de
guerra, quando afinal e como concluiu
Moisés, tratava-se de alarido de cânticos
(Êxodo 32:17,18). Este episódio triste
aconteceu devido à ausência dos
principais líderes do povo, por apenas
um curto período. Será que actualmente
os líderes das Igrejas se ausentaram ?

Segundo a Palavra de Deus, a música
que Deus aprecia, pode e deve ser
festiva, mas não ruidosa.

(Amós
5:23).

No Salmo 98:1, somos convidados a
cantar ao Senhor um . Isto
fala de que o cântico ao Senhor se
distingue dos outros, que são velhos,
impróprios para louvar a Deus.

Satanás também procura corromper a
qualidade do nosso louvor, por meio do
canto e da música. Devemos estar bem
atentos para que ele não o consiga por
meio de falsos pretextos.

Os cânticos que no passado se
entoavam nas igrejas, não apenas
solenizavam os corações, como levaram
muitas almas à conversão. Muitos são os
que se converteram nesse passado, que
ainda recordam e testemunham da
importância dos cânticos que ouviram,
para a sua conversão.

Será que com certas músicas que hoje
se ouvem, se ouv i rão des tes
testemunhos no futuro ?

Muito do que se canta e toca
presentemente serve mais como
diversão, e para que atinja um pretendido
«ambiente» e nada mais que isso. As
letras têm pouco ou nenhum significado.
Melodias que mais parece estarmos num
qualquer local, mas nunca em culto de
louvor a Deus.

Como isto nos faz sentir saudade dos
cânticos do passado, e de irmãos como
José Ilídio Freire e de outros, que
compuseram hinos de uma profunda
mensagem e rara beleza melódica.

A combinação entre letras e melodias
eram feitas sabiamente e com
discerimento espiritual, de modo a tocar
corações desesperados e desejosos da
salvação, como a consolar crentes
atribulados, ou para encorajar nas suas
lutas.

Felizmente que têm sido os bons coros
e os hinos de qualidade que têm resistido
ao passar do tempo, e que se recordam
sempre com grande praze r e
aproveitamento. O tempo tem sido o
melhor juiz, sobre a boa ou má
qualidade. A nós, compete-nos defender
a Igreja daquilo que é fútil e passageiro e
que acaba por nada trazer de bom nem
de enriquecimento das nossas almas.

Jovens, se desejais enriquecer as
vossas igrejas com novos hinos ou
coros, arregacem mangas, mas por
favor, usem letras que transmitam a
mensagem do evangelho, e melodias
que solenizem os corações de quem
ouve, especialmente dos que ainda se
encontram perdidos.

D o u t r a f o r m a , m e l h o r s e r á
continuarmos a usar as centenas de
hinos que já conhecemos, mas que
vamos esquecendo, mas que tão úteis
foram ao passado para levar almas aos
pés do Senhor Jesus, e consolar e
animar os crentes, perante as lutas e
combates do seu dia a dia.

"Afasta de Mim
o estrépito dos teus cânticos"

cântico novo



AMANHÃAMANHÃ
Q

uem pode conhecer o dia de
amanhã? Esta pequena palavra
tem sido uma desilusão para

muitos, a morte para outros e de bênção
para alguns...

Este é o amanhã dos planos, dos
projectos. Muitas coisas são planeadas
e projectadas para o dia seguinte. Há
coisas que são preparadas para um
evento que só ocorrerá muitas semanas
ou meses após.

O Evangelho de Lucas relata a história
de um homem de tinha planos para
grandes celeiros, grande abundância e
grande prazer. Mas esqueceu-se de de
colocar Deus nos seus planos. E Deus
disse-lhe:

.

O amanhã do homem é incerto,
obscuro e temeroso. Tiago diz:

(Tiago 4:13,14).

Grandes surpresas e grandes
tragédias surgem de um dia para o outro.
Há circunstânciam que lançam famílias
prósperas na miséria. Sim, o dia de
amanhã para o homem sem Cristo
estão imerso em escuridão e perigo. O
dia de amanhã para o homem que vive
no pecado é terrível, visto que irá colher
o que semeou.

Bem-aventurado é o homem que pode
dizer como Spurgeon disse uma vez:

.

Foi exactamente isso que o Senhor
ensinou em Mateus 6:25 34.

O amanhã de Deus é o dia que
ninguém poderá adiar. O dia de amanhã
surgirá com a ordem de Deus e em todo
o mundo essa ordem é cumprida na sua
plenitude. Milhares de fenómenos se
passarão dia a dia e amanhã se repetirão
sem quem ninguém possa alterá-los.

Basta pensar na rota de um cometa, na
data de um eclipse ou na erupção de um
vulcão. O homem nada pode fazer
perante tais fenómenos. Muito menos
pode perante a ordem determinada por
Deus para o dia de amanhã.

O amanhã cumprirá o propósito de
Deus. Mas o Seu propósito não é
destruir, antes salvar. Quando entrar no
Seu redil o último pecador do número
que Ele na Eternidade determinou, o
amanhã será transformado.

O amanhã de Deus será a vinda do
Senhor Jesus Cristo para arrebatar nas
nuvens os crentes redimidos pelo Seu
sangue. O amanhã de Deus será o juízo
para aqueles que não se convertem no
dia de hoje. Será então dia de ira e de
condenação para os que rejeitam hoje o
Evangelho do Senhor Jesus.

O amanhã de Deus será o galardão
dos salvos, a alegria e a glória dos
redimidos. Os que hoje sofrem pelo
Evangelho, amanhã terão alegria
eterna. Os que hoje "levam a cruz",
amanhã trocá-la-ão pela coroa de glória
e por toda a eternidade desfrutarão as
delícias do Senhor.

O salmista dizia:

.

E porquê ?

(Salmo 1:6)

Milhões de pessoas estão apreensivas
e não conseguem repousar em paz nos
seus leitos. O ano 2000 aproxima-se e os
falsos profetas anunciam catástrofes
escatológicas.

O negócio dos parapsicólogos, magos
astrólogos e curandeiros está em
crescendo. As pessoas sem esperança
criam uma fé sem fundamento e
desesperada nesses que enriquecem
através da falácia, do engano e da
perversidade.

O crente no Senhor Jesus não tem
receio do dia de amanhã nem da
chegada do ano 2000 ou de qualquer
outro ano.. Para ele, cada dia é o dia que
fez o Senhor e no qual se deve regozijar
pela dávida que lhe é apresentada. Ele
sabe que o Senhor o conhece e que
quando Ele vier aos ares arrebatar a Sua
Igreja, ele subirá e deixará todos os
fardos para trás. Nessa altura, sim, o
medo assolará os que ficarem. Poderá
ser no ano 2000, poderá ser antes ou
depois. Só Deus sabe esse dia, assim
como só Ele sabe o dia em que o Senhor
Jesus virá para reinar neste mundo.

Não presumamos do dia de amanhã
(Prov. 27:1), mas que contemos os
nossos dias de forma que alcancemos
corações sábios (Salmo 90:12).

"Louco, esta noite te pedirão a
tua alma, e o que tens preparado, para
quem será ?"

"Não
sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque o que é a vossa vida ? Um vapor
que aparece por um pouco e depois se
desvanece»

"não me preocupo com o dia de amanhã,
porque o Meu Deus é o Deus de
amanhã"

"Bem-aventurado o
homem que põe no Senhor a sua
confiança»

"Porque o Senhor conhece
o caminho dos justos, mas o caminho
dos ímpios perecerá"

O Amanhã do Homem

O Amanhã de Deus Medo do Amanhã ?
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Na noite de quinta feira 15 de Julho
de 1999, o canal 1 da RTP
transmitiu um debate entre dois

padres católicos sobre Fátima. Eram
eles, o padre monsenhor José Geraldes
Freire, a favor de Fátima e o padre Mário
de Oliveira, contra Fátima. Este debate,
ou frente-a-frente, foi moderado pela
jornalista Judite de Sousa.

À pergunta feita pela jornalista, sobre
a beatificação dos pastorinhos Jacinta e
Francisco, o padre Mário respondeu que
"todas as crianças são inocentes e a
melhor expressão do reino de Deus é
que estas crianças foram vítimas de
exploração e maus tratos e ainda agora
estão a ser exploradas".

Sobre o testemunho de Maria Emília
Santos, de 60 anos e que depois de 22
anos de parilisia se sentir curada por um
milagre de Fátima, o padre Mário
responde, com ironia, que «se houve
uma intervenção do Céu, o Céu poderia
ter feito um milagre melhor, pois não é um
milagre que se apresente». Ao ser
questionado se ainda se considera um
padre católico, ele responde que
«procura seguir o Deus revelado em
Jesus de Nazaré e em Maria; não o Deus
da Senhora de Fátima. O cristianismo de
Fátima tem mais de paganismo do que
de Jesus". E Nossa Senhora não é o
mesmo que Maria, mãe de Jesus ? -
pergunta a jornalista. "Senhor, na Bíblia,
quer dizer Deus. No santuário de Éfeso
também havia uma divindade e Paulo
insurgiu-se contra ela. Senhora, é um
título divino e isto é idolatria. Ela diz que é
a escrava do Senhor e não a Senhora do
Senhor. As aparições de Fátima são
demoníacas, não está ali a marca de
Jesus. A Missão Abreviada era um livro
teologicamente terrorista, e as crianças
eram assim aterrorizadas. Era um livro
que substituía a Bíblia. O Deus, das
memórias de Lúcia, mete no inferno
quem não for à Missa, quem der um beijo

no namorado, quem disser um palavrão,
uma injúria, quem jurar falso assim a
brincar».

Quando a jornalista o interroga sobre
que ponto Fátima foi uma bandeira do
anticomunismo, o padre Mário contesta
que «em 1917 nunca se fala na Rússia e
isso corresponde à Fátima nº 1. Depois
vem a Fátima nº 2, em que a Lúcia foi
sequestrada de noite e sem ninguém
saber foi enviada para Leiria, depois para
o Porto e Tuy, e só a partir de 1935 é que
Lúcia, influenciada pelo seu confessor e
bispo, escreve as suas memórias. Em
1917 não havia Rússia comunista, mas
em 1935 já havia e assim se fala do
comunismo na Rússia. A verdade é
muito dura".

Ainda sobre a questão de Fátima
movimentar 12 milhões de pessoas por
ano, o padre Mário responde que
"Fátima movimenta multidões como as
divindades antigas. É uma divindade que
se alimenta das pessoas, ao contrário de
Jesus que alimentava as pessoas".

Sobre o 3.º segredo de Fátima, ainda
por revelar, ele disse que "o segredo
mais bem guardado de Fátima é a sua
fortuna. Caiem lá milhões e nunca se
disse quanto e como é administrado.
Pelas duas partes já conhecidas e que
espremidas não dão nada, então o povo
deve virar costas à 3.ª parte. Do ponto de
vista cristão é impossível não revelar-se
um segredo. Deus é o contrário, é o que
se manifesta, é sua paixão revelar-se".
Ao ser interrogado de ter assim tanta
certeza, o padre Mário respondeu que
"as minhas certezas vêm do Evangelho e
da minha grande paixão por Jesus".

Depois disto, já dois importantes
jornais levantaram dúvidas contra o
milagre de Fátima. São eles o Semanário
Expresso, de sábado 31 de Julho e o
diário O Primeiro de Janeiro, de domingo
1 de Agosto.

Oremos para que o Senhor levante
homens corajosos e capazes de
desmascararem as doutrinas falsas que
continuam a escravizar o nosso povo e a
impedi-los de aceitarem as simples e
preciosas verdades do "Evangelho, que
é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê" (Romanos 1:16).
______________

Ilustrações: A primeira consiste na reprodução
efectuada em 1935. A segunda, é a imagem
mais recente. Em baixo, o Santuário de Cova de
Iria, em Fátima, à noite.

DESMASCARADA
FÁTIMAFÁTIMA
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