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"Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das 
estrelas; porque uma estrela difere em glória doutra estrela. Assim 
também a resssurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em 
corrupção; ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, 
ressuscitará em glória".  (1Co.15:41-43).
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orque virá tempo em que não que as determinações de Deus não tem de 
suportarão a sã doutrina; mas, forma alguma excepções á regra!Ptendo comichão nos ouvidos, Ele é o Criador , Legislador e o Professo . 

amontoarão para si doutores conforme Não vale a pena crer que apesar de 
as suas próprias concupiscências  e sermos diferentes todos vamos chegar ao 
desviarão os ouvidos da verdade, mesmo lugar.
voltando às fábulas - 2 Timóteo 4:3-4. Não. A  Lei de Deus e o Seu Testemunho 

é Único e não permite ramificações.
Esta é a verdade. Estamos a viver dias em O que acontece quando alguém  se 
que ditos “cris tãos” rejei tam a sã converte e procura uma Igreja local para 
doutrina. se congregar?
Mui tos  l í de re s  r e l i g iosos  t êm Muitas vezes encontra uma “igreja “ 
desacreditado o verdadeiro cristianismo. onde se pratica aquilo do qual ele já 
Eles têm-se  formado em líderes em deixou para trás. Refiro-me a “certa” 
detrimento da aceitação como “servos” amizade com o mundo.
da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo Cuidado! Precisamos de escutar o ensino 
(I Tim.6.3), esse sim o Líder da Igreja. da Sagradas Escrituras... Não o ensino de 
Aquele que segue a Cristo raciocina a “lide res” relig iosos . Preci samos  de 
doutrina de Cristo como una e  atentar e aprender com  homens “santos” 
indivisível. Ele crê que o Espirito Santo o  de Deus, não de Doutores e filósofos que 
guia em toda a verdade e Glorifica o por muito falarem ( algumas vezes 
Mestre do Evangelho, o Senhor da fábulas) arrancam aplausos mas não 
Salvação. movem corações para o arrependimento 
A Fé não está dividida em vários  e para a santidade. 
modelos e facções, antes é Uma  e Única Precisamos, especialmente hoje ser 
aquela que é aceite, aprovada e recebida como os crentes de Bereia.   
pelo Filho de  Deus  O Cristo da Que neste ano de 2002 possamos ser mais 
promessa. firmes na Convicção das verdades 
Muito se fala hoje de ecumenismo. escrituristicas e ricos no usufruto das 
Católicos, protestantes e até muçulmanos bênçãos que o Senhor da Glória sobre nós 
e judeus procuram unir aquilo que  Deus vem derramando.
não une de maneira alguma. Esquecem O Editor, Samuel Pereira

as

fábulas
Ficha Técnica

Nota: Tem sido  norma da Comissão de Publicações do Departamento de Comunicações editar a revista 
“Refrigério” sempre que exista um saldo suficiente para cobrir as despesas da Tipografia. O “Refrigério” 
de Novembro/Dezembro de 2001 não foi editado pelos motivos acima implícitos. “Refrigério” é e será 
uma revista cristã sustentada através de ofertas voluntárias.
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 última mensagem de Cristo Bons servos do Senhor, para alertarem Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus 
na Bíblia  é sobre a Sua os descrentes, têm escrito bons livros amados  irmãos , s ede f irmes e  ASegunda Vinda. Ele promete sobre  o   assunto.   Nós    temos     um constantes, sempre abundantes na obra 

vir cedo e trazer consigo o seu galardão  pequeno livro, com o titulo, "O Último do Senhor, sabendo que o vosso 
para dar a cada um segundo a sua obra Momento" que graciosamente trabalho não é vão no Senhor" (I 
.E nós devemos dizer: Amém, ora vem oferecemos a quem no-lo pedir. Cor.15:57,58). 
Senhor Jesus! -Ap.22: 12,20.
A Segunda Vinda do Senhor tem duas Temos amigos, colegas, 
fases: em primeiro lugar Ele virá aos vizinhos e até familiares 
ares para arrebatar a Sua Igreja. isto é, que estão perdidos. Eles 
todos os Seus remidos que estiverem p r e c i s a m  d o  n o s s o  
vivos sobre a terra. Porém, os que testemunho. Nós sabemos 
morreram em Cristo ressuscitarão que só o Senhor Jesus 
primeiro e todos juntos serão Cristo é o Salvador e que 
arrebatados para o encontro em  ne nh um  ou tr o há  
com o Senhor nos ares, e assim estarão salvação; que só há Um 
para sempre com o Senhor. Duas Mediador entre Deus e os 
passagens bíblicas por excelência, que homens, e que esse é Jesus 
nos revelam com toda a clareza e Cristo, o Filho de Deus que 
detalhes esta gloriosa esperança, são:  I se fez Homem e só o Seu 
Tes.4:l3-l8 e I Cor.15:5l-58. A segunda sangue, derramado na crus, 
fase da vinda do Senhor dar-se-á sete nos purifica de todo o 
anos depois (em que ocorrerá o pecado.
período da Grande Tribulação) e em Os religiosos oferecem um 
que o Senhor virá à terra para reinar outro evangelho, que é 
com grande poder e glória, juntamente falso e que conduz à perdi-
com Sua Igreja, durante mil anos. O Cada crente sincero deveria esperar ção eterna. Só Jesus é o Caminho, a 
livro do Apocalipse descreve muito mais a vinda do Senhor e menos a Verdade e a Vida e ninguém vem ao Pai 
claramente, tanto o período da Grande morte. Cada remido do  Senhor, senão por Ele. O inferno existe e é 
Tribulação, como o Milénio. deveria cada dia, ao acordar para um eterno. Todos os que não aceitam o 
É o nosso Senhor Jesus Cristo que virá novo dia, abrir a janela do seu quarto e  Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e 
pessoalmente e de uma forma bem falar   para  o  Senhor, dizendo: Será Salvador    estão      condenados      ao  
visível e inconfundível. Quando o hoje, meu Senhor, que Tu vens buscar- sofrimento eterno. Este é o ensino da 
Senhor ressuscitado subiu ao Céu, dois me? Quando esse maravilhoso dia santa palavra de Deus.
anjos disseram estas palavras aos Seus chegar todos os remidos encontrar-se- Testemunhemos  e oremos  pelos 
discípulos: "Varões galileus, porque ão com o seu Senhor. Tudo será perdidos, sejamos fiéis servos do 
estais olhando para o céu? Esse Jesus, diferente! Não haverá mais lágrimas, Senhor e Ele responderá às nossas 
que dentre vós foi recebido em cima no luto, tristeza ou sofrimento. Todos nos orações.
céu, há-de vir assim como para o céu o conheceremos e seremos perfeitos.
vistes ir" (At.l: 11). Será repentina e Teremos corpos gloriosos e celestiais 
inesperada a Sua vinda e muita coisa para vivermos uma eternidade sem 
mu da rá . Mu it as  fa mí li as  se rã o fIm, servindo o Senhor com toda a 
separadas. O crente será arrebatado perfeição.
pelo Senhor, mas os seus familiares Entretanto, como servos do Senhor 
descrentes fi carão na terra para aqui na terra, temos uma missão a 
passarem pela Grande Tribulação. E cumprir: sermos zelosos na Sua obra. A 
não há palavras para descreverem tais Palavra de Deus diz-nos: "Graças a 
sofrimentos para aqueles que ficarem. Deus que nos dá a vitória por nosso 

Será  Hoje ?
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus Actuante 9.ª Parte

At.20:17-21;25-28;32-38

Zelo ardente
pela edificação
na verdade

INTRODUÇÃO

I - Versos17-21 III- Versos 32-38 

II  Versos 25-28

- Servindo ao Senhor com humildade, Será que podemos dizer como Paulo 
O velho apostolo, incansável no ministério lágrimas e provações (v.19). Servir o “Jamais deixamos de anunciar todo o 
não deixava de cultivar o que semeara. Seu Senhor  exige humildade, resignação, desígnio de Deus” verso 27. Para isso é 
ardente zelo pela edificação  na verdade de coragem e firmeza de caracter. mister, antes de mais nada, uma intima 
todos os que nela se haviam firmado era -  Ensinando tudo o que é proveitoso, comunhão com o Senhor para conhecer-
notório na sua peregrinação ministerial. ainda que isso não fosse do agrado dos que Lhe o desígnio, para então anunciá-lo com 
Em Atos 20.17-38 temos um dos mais recebiam o ensino (v.20) fidelidade. 
belos e excelentes sermões da literatura - Ensinando a todos, tanto em grupos O texto do verso 28 é de alta importância. 
paulina. Paulo dirige-se aos que ganhara públicos  como em casas particulares. Obse rve - se  que  os  “b i spos”  a í  
para Cristo, aos que separara para a obra de Pau lo não  se limitava ao trabalho mencionados eram os mesmos chamados 
pastorear o rebanho, aqueles com quem colectivo. Buscava cada um em sua casa “presbíteros” no verso 17. (anciãos na 
trabalhara e sofrera pela causa de Cristo. para  lhes  dar sólida formação no tradução Almeida).
Talvez não haja nas Escrituras outro trecho conhecimento  de doutrina. A comodidade Não foram constituídos bispos pelos  
que contenha mais ensino prático para do servo do Senhor é muitas das vezes a homens mas pelo Espirito Santo (Veja 
anciãos, pastores e missionários do que razão do crescimento lento ou atrofiado do 13.2-4; 1.23-24 e Num.27.18).
est e. Con tém também edi ficação e rebanho. Paulo não  visitava as casas O exercício pastoral  não é prerrogativa  de 
inspiração de incalculável valor para todos apenas para partilhar o gozo e a tristeza do profissionais do ministério, mas Dom  
os  membros da Igreja, na vida quotidiana. povo. característico da obra episcopal.

-Evangel i zando a  todos  (v .21) .  
“Testificando tanto aos judeus como aos 

Paulo não foi a Éfeso porque receava que gregos  o arrependimento para com Deus e Paulo conclui com palavras de animo e 
poderia ali reter-se para além do tempo, a fé em Jesus Cristo”. Sem arrependimento exortação. Encomenda-os ao Senhor. Não  
com risco de perder o navio em que devia sincero e fé verdadeira  não há conversão há melhor manifestação de apreço cristão 
seguir ou porque não soubesse a que horas real. O nosso testemunho evangelístico não do que essa.
o navio partiria. A verdade é que quis deve ter outro objectivo. A “palavra da Sua graça” é a mensagem de 
aproveitar a oportunidade para animar os generosidade gratuita de Deus que produz  
anciãos, chamando-os a Mileto. o maior efeito  no coração do homem e 
O testemunho que invoca dos outros sobre Paulo procura dar-lhes um censo pessoal assim está apta para edificar a Igreja e dar “ 
a sua própria vida é atitude que alguém de responsabilidade  quanto ao honroso he ra nç a en tr e to do s os  qu e sã o 
raramente pode assumir, só possivel aos privi légio de anciãos e pastores de santificados” .
que realmente pontificam na galeria dos r e b a n h o ,  a  I g r e j a  d e  D e u s ,  Exorta-os ao desprendimento material, 
fiéis: ”vós bem sabeis como me conduzi independentemente de qualquer sentido de mostrando-lhes as mãos calejadas como 
entre vós em todo o tempo”.... Será que dependência pessoal. Transmitiu-lhes a exemplo  do serviço altruísta. V.33-35. 
poderíamos dizer algo parecido aos que convicção de que não mais o veriam. Verso Neste caso  cita o que Cristo disse “mais 
nos cercam dia a dia? 22. bem aventurada coisa é dar que receber”
Que exemplo de vida nos é Paulo! Lembra-lhes a finalidade do seu ministério 
S u b m e t e r- s e  t r a n q u i l a m e n t e  a o   evangelístico enquanto no seu meio A cena final é tocante:
julgamento dos outros, com a convicção de (“passei pregando o reino” vale dizer “ a) A oração é sempre o melhor fecho em 
resultado favorável, é característica rara e testemunhei o evangelho da Graça de qualquer circunstancia  da experiência 
digna dos que realmente são  grandes no Deus”-v.24) para a formação da Igreja de cristã. v . 36
Senhor. Deus sobre a qual tinham eles tremenda b) As lágrimas evidenciavam o natural e 
Nã o s e j ul gu e u ma  pe ss oa  pe lo  responsabilidade. sincero sentimento de afeição cristão que 
conhecimento de toda a sua vida. A Não sabemos se chegaram a vê-lo os ligava.
paisagem consiste tanto de vales como de   novamente. A sua intenção era ir a Espanha - Paulo era o apostolo das lágrimas:
montes. Julga-se o homem pelos montes de caso sobrevivesse aos perigos previstos em - Lágrimas de sofrimento (v.19, Fil.3.18)
glória e pelos vales de desespero de sua Jerusalém. - Lágrimas de desvelo (v.31 Salmos. 126.5-
vida. Mais uma vez protesta pela sua fidelidade 6)
Não foi orgulho nem egoísmo que levou ao  ministério evangelístico quando afirma - Lágrimas de amor e compaixão (v.37)
Paulo a dar um retrato tão perfeito de seu “estou limpo  do sangue de todos” c) A tristeza de quem se separa fisicamente 
caracter como servo  de Cristo. Eis aqui a Lembrando o que Deus falou no passado com convicção de não mais se ver. 
descrição do que o servo de Cristo deve ser: acerca doa atalaia de Israel. Ez.3.17-21.
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Celebremos, irmãos, muitas vezes, 
A bendita memória de Cristo; 
Ele aos Seus convidou: “Fazei isto”, 
No seu meio afirmando Se achar, 
Do Cordeiro as belezas sublimes, 
O Seu Nome e os Seus feitos 
supremos, 
Suas glórias sem par contemplemos, 
Enlevados em santo louvor

conhecimento  da ocasiões em que estava em Conselheiro 
Palavra de Deus, Lafaiete para ministrar a Palavra de 
i n g r e s s o u  n o  Deus, hospedado, como de costume, na 
I n s t i t u t o  memorável Granja das Hortênsias. 
Evangé l i co  em Naqueles dias a Comissão Revisora de 
Barreiro-RJ. Hoje, Hinos e Cânticos havia concluído os seus 
aos oitenta anos de trabalhos de revisão e recompilação e, 
idade,  ele  ainda entre as experiências que irmão Luiz 
pode dizer: “Com relatava a irmão Zenas sobre os trabalhos 
Cris to no barco da Comissão, estava a do hino nº 318 
tu do  va i mu it o (antigo 419), “Dai a Deus o Louvor Sem 
bem”. Medida”, cuja música então utilizada era 
Irmão Zenas esteve tremendamente imprópria e não tinha 
na  It ál ia , on de , sido possível encontrar nenhuma musica 
como integrante do que lhe servisse. Cogitava-se até 
Exército Brasileiro, eliminá-lo da colecção e o irmão Luiz, 
p a r t i c i p o u  d a  não podendo conceber essa triste 
Se gu nd a Gu er ra  possibilidade por causa do valor da 

Mundial. Foi, portanto, um dos nossos mensagem de louvor e exaltação de Deus 
“Pracinhas”. contidas naquele hino, decidiu compor 
Ao voltar da Itália foi residir no Rio de para ele uma música, à qual foi dado o 
Janeiro, onde começou a trabalhar numa nome de “Louvor”, a qual recebeu 
farmácia, com o irmão Domingos apro vaçã o unâ nime  da Co miss ão 
Tavares. Completou o curso secundário e Revi so ra  e ho je  é cantado com 
preparou-se para o exame vestibular de entusiasmo pelas igrejas em toda parte do 
medicina, cujo curso concluiu, vindo a país. 
es pe ci al iz ar -s e em  de rm at ol og ia , Ao deparar com aquele hino, o irmão 
leprologia e clínica geral. Ingressou Zenas disse: “Interessante, acabei de 

ste hino, de notável valor com o lep rol ogi sta  no Ser viç o de fazer uma poesia exactamente com essa 
espiritual e poético, tão amado e Leprologia do Ministério da Saúde, onde métrica”. A seguir, trouxe-a ao irmão Ecantado em todo o Brasil, é de trabalhou até à sua aposentadoria, aos 70 Luiz para que ele a examinasse. Este, 

autoria do nosso amado irmão em Cristo, anos de idade . admirado  pe la  esp i r i tua l idade ,  
Zenas Resende Vieira. Posteriormente clinicou por mais cinco exuberância de adoração e exaltação do 
Nascido em 1916, em Cabeça Danta, a anos, antes por interesse evangelístico Senhor Jesus Cristo, juntando-se a tudo a 
uma légua e meia de Cristiano Otoni, qu e pr of is si on al , vi st o qu e se u sensibilidade de estilo e a beleza poética, 
então distrito da actual Conselheiro consultório era um verdadeiro púlpito pensou imediatamente na possibilidade 
Lafaiete, conta-nos o nosso irmão que onde ele ministrava o Evangelho aos seus de incluí-lo no hinário, mas havia dois 
sua mãe se converteu a Deus quando pacientes, tendo conduzido vários deles ponderáveis factores de impedimento: 
estava para lhe dar à luz, e seu pai aos pés de Cristo. primeiro, o plano de recompilação do 
converteu-se algum tempo depois. Casou-se com a Srta. Maria Margarida, novo hinário estava concluído e não se 
Disse-nos mais que foi criado em um lar filha do nosso amado e saudoso irmão cogitava mais da inclusão de nenhum 
cristão, onde os pais tinham por costume João Condinho. O casal tem quatro filhos hino. Segundo, não havia música 
fazer o culto doméstico com os filhos e cinco netos. Disse-nos o nosso irmão adequada para aquela metrificação. 
pela manhã, à hora do café, e à noite, que ele é muito grato a Deus por ter-lhe Irmão Luiz pediu licença e retirou-se. 
antes de se deitarem. Sua mãe era muito dado uma esposa crente, pelo que ele é Começou a “dar tratos à bola” e não 
zelosa em transmitir a Palavra de Deus muito feliz. podia esperar que a resposta surgisse tão 
aos filhos, como também a outros. Foi Irmão Zenas dedica-se há vários anos a depressa. Dentro de quinze minutos ele 
por meio dessa assistência e também pelo escrever poesias, tendo já escrito cerca vol tava com um papelucho, onde 
testemunho de seu pai que ele foi de 600 poemas, todos com o propósito de registrara  a nova melodia, a qual, 
adquirindo o temor de Deus e lo uv ar  a De us . Se us  te ma s sã o solfejada e dedilhada ao piano, recebeu a 
conscientizando-se da necessidade de profundamente espirituais e focalizam a aprovação do irmão Zenas e sua esposa. 
conhecê-Lo. Sua conversão, porém, só majestade, a glória e o amor de Deus, o Irmão Luiz nem chegou a harmonizá-la, 
aconteceu na adolescência, por volta dos sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, pois mostrando-a dias depois à irmã 
14 anos de idade. o convite da salvação aos pecadores e as Jenny Crawford, recebeu-a pouco depois 
Diz ele que procurava reservar tempo gloriosas e profundas experiências das mãos dela, já harmonizada. 
para orar, quando, então, orava pelos cristãs. Apresentada à Comissão foi o hino 
vizinhos descrentes, aos quais falava de Foi nessa rica e abundante produção que ap ro va do  e,  em  vi rt ud e do  se u 
Cristo e também esforçava-se muito o i rm ão  Lu iz  So ar es , r el at or  e extraordinário valor, foi decidido que se 
procurando santificar cada vez mais a sua coordenador da Comissão Revisora do reconsiderasse a decisão anterior e fosse 
vida cristã a fim de agradar a Cristo. nosso hinário encontrou o hino o mesmo incluído na compilação.
Aos dezoito anos, desejoso de crescer no “Celebremos, irmãos”, numa das 

histórico
dos

hinos
Celebremos,
Irmãos (hc 601)
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ão muitos os feitos do  Senhor entre vilarejos não existe ainda nenhuma igreja de um ano.  Durante este período elas 
nós e só podemos mesmo nos alegrar evangélica.  Batizamos neste ano 22 novos poderão usufruir o leite, fabricação de Se regozijar em seus feitos sabendo irmãos e irmãs sendo que a maioria queijo e  também ficar com os filhotes ou as 

que temos  que nos alegrar  não porque  os permanece fiél ao Senhor. matrizes no final do contrato . Esperamos 
espíritos  se vos submetem, e sim, porque os Eu actualmente coordeno e dirijo a maior distribuir  também algumas vacas no ano de 
vossos nomes estão arrolados nos céus. Lc. parte dos  projetos de auxilio humanitário 2002.
10, 20  A nossa maior alegria é saber que os na região. Trabalho este que  é realizado 
nossos nomes já estão arrolados nos céus e inteiramente pela fé e na dependência de Programa de Reconstrução :  Este ano 
que nada  poderá nos separar do amor de Deus. através de doações de duas igrejas  nos 
Deus que está em Cristo Jesus nosso EUA, nós podemos auxiliar no reparo, 
Senhor. Este ano pudemos estar inaugurando a renovação e construção de 22 casas e 
Estou atualmente no Brasil por um período nossa clínica dentária, fruto de uma visão apartamentos de refugiados  que tiveram as 
de três meses, estando de retorno para a que o Senhor nos deu logo ao chegar à suas casas destruídas pela guerra.  Temos 
Bósnia  no dia 06/02/2002 Esperando dar região, apesar da aparente incredulidade de procurado cooperar  no  re to rno de  
c o n t i n u i d a d e  a o s  t r a b a l h o s  a l i  meus companheiros de ministério e falta de refugiados também nos vilarejos onde 
desenvolvidos. recursos. Perseveramos e o Senhor foi mais existem  cidades 100% muçulmanas 
Eu sou membro da igreja  Casa de Oração que generoso, em estar, através de irmãos criando assim vínculos para  o testemunho 
na Av. Santo Antonio Vitória E.S (Brasil) há na França, enviar duas cadeiras e a maioria do evangelho. O nosso lema tem sido ¨ 
mais de 23  anos aonde fui chamado, dos equipamentos para montar e instalar a construindo casas para edificar  vidas  
recomendado e enviado para servir ao clinica. Segundo a maioria dos dentistas para a eternidade¨.
Senhor primeiramente em São Vicente  S.P  que já viram as fotos da nossa clinica . ela é 
aonde fiquei  4 anos, depois fui enviado a de alta qualidade e ultramoderna. Obrigado Abrimos no centro da cidade o nosso 
Bélgica em 1991, aonde servi as igrejas dos Senhor !! centro de distribuição e de auxilio social. 
irmãos até Janeiro de 1999. Em Fevereiro Através deste centro nós recebemos 
de 1999 eu fui enviado para a Bósnia Também distribuímos cestas básicas para a pessoas que vem para buscar todo o tipo de 
aproveitando uma porta aberta depois de 4 população carente. No início do ano auxilio seja material , psicológico, social, 
anos de guerra na região. Estou  atualmente passado nós tínhamos cerca de 20 famílias  familiar,  medico  e espiritual. O Senhor 
como coordenador de projetos numa ONG inscritas em nosso programa e depois de tem usado este local para não somente 
crista de  auxilio humanitário  pois não começar este ano de 2001  com cerca de 200 ministrar as necessidades materiais das 
podemos ter o estatuto nem visto de famílias estamos chegando ao final do ano pessoas mas também as necessidades 
missionários naquele país de maioria com 440 famílias sendo atendidas pelo espirituais, sendo que algumas delas foram 
Islâmica. Eu faço parte de uma equipe de nosso programa de cestas básicas. São salvas através deste ministério. 
missionários  que tem como objetivo a cerca de 10 cestas básicas distribuídas 
implantação de igrejas  autônomas e  diariamente  contando sempre com  os Quais são os nossos alvos para o ano de 
nacionais no país. Eu trabalho na  cidade de recursos de Deus. Este é mais um trabalho 2002 ?
Zenica,  cidade cercada de vilarejos nas realizado na dependência de nosso Deus Dar continuidade ao desenvolvimento e  
montanhas com aproximadamente 200 mil uma vez que  poucos são os que colaboram crescimento da igreja local ,
habitantes de maioria islâmica. Quando com este projeto. A equipe de bósnios que Crescimento e multiplicação dos  três 
cheguei em Zenica havia uma pequena trabalha comigo nesta área se reúne a cada grupos nos lares.
congregação  com cerca  de 8 pessoas manhã para orar a buscar do Senhor os Implantação de mais uma igreja na  cidade 
congregando num pequeno salão de um recursos para sustentar estas 440  famílias. de Zenica e abertura de novas congregações 
restaurante aos domingos. Depois disto o nas cidades de Zepce, Vitez, Maglaj,  Doboj 
Senhor foi acrescentando almas a sua igreja Temos o projecto  Vamos  à Escola. e Visoko 
e hoje já temos mais de 70 Bósnios Atr avé s des te pro gra ma nós  t emo s Abertura  do centro de jovens. Já alugamos 
congregando conosco, quase todos os auxiliado  cerca de 500 crianças a irem para o  local e esperamos a partir de março 2002, 
domingos temos  visitantes participando a escola. iniciar  atividades voltadas exclusivamente 
dos cultos . Já chegamos a ter mais de 100 para adolescentes e jovens. 
bósnios em nossas reuniões de domingo.  Projecto agropecuário : Através do Estabelecer uma rádio cristã para a 
Dividimos os nossos cultos nos lares em auxilio de irmãos da França, lançamos este divulgação do evangelho na região.
três grupos para facilitar a comunhão e ano um programa de  distribuição de Mui tos  têm   con tri buí do con nos co 
também, treinar e preparar futuros líderes, ovelhas e cabras para famílias carentes com anonimamente e o Senhor tem visto a vossa 
com o objetivo de iniciar novos trabalhos na crianças . 9  famílias foram beneficiadas liberalidade e sei que  ele vos dará muito 
região. A Bósnia esta aberta para  o este ano recebendo cada uma 4 ovelhas ou 4 mais daquilo que tem sido investido em 
evangelho e na maioria das cidades e cabras  como empréstimo por um período nosso ministério. 
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Miguel, Dália, Danie l ,  N i lvana ,  Isaac ,  
Abigail e Miriã Estêvão, Ester e Deborah

“Liga do Testamento de Bolso”

Manuel Ribeiro
Sangalhos

stimados  Irmãos que servem o 
S e n h o r  n o  D e p a r t a m e n t o  mados. É realmente um grande EMissionário,  saudações calorosas desafio para todos nós a vida neste 

no nome bendito do nosso Redentor Jesus. Adias. Assim como a História 
Vimos por este meio agradecer todas as Universa l  f i ca rá  marcada  pe los  
vossas orações e todas as ofertas enviadas acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 
ao longo deste ano de 2001, incluindo a e após, não menos importante é a eus amados Irmãos no Senhor. 
oferta que recebemos com votos de Boas oportunidade que Deus nos dá de marcar a São para vós as minhas 
Festas. vida e a existência de pessoa através do Mprimeiras saudações neste Novo 
Também gostaríamos de agradecer o nosso testemunho.Ano com alegria e gratidão, pois o Senhor 
mandato e serviço que o Irmão Alberto Ao longo deste não são várias as pessoas não se esqueceu de nós, usando os queridos 
Manaia teve para o Senhor, através do que tiveram a sua história individual Irmãos para nos transmitir as Suas bênçãos 
referido Departamento Missionário, e marcada pela chegada de Jesus Cristo às através do donativo que recebi em devido 
agradecer o desejo que o Irmão José Água suas vidas e consequentemente um novo tempo.
tem de servir o Senhor novamente neste rumo de vida e a possibilidade de desfrutar Dou graças a Deus pelo vosso ministério 
Departamento. da eternidade com Cristo no céu.que tanta bênção transmite aos qu esperam 
Agradecemos também aos Irmãos que (...)no Senhor, e através da qual Ele manifesta a 
visitaram as Igrejas apresentando a visão Continuamos firmes no propósito de ver Sua fidelidade.
do Departamento Missionário, assim como Portugal ser invadido com a proclamação Esta graça impulsiona-nos ao trabalho, o 
na edição de mais um Retiro para Obreiros do Evangelho e estamos gratos pelo vosso que estamos fazendo guiados pelo Espírito 
este ano. companheirismo e apoio no decorrer deste Santo, nesta grande Obra que é a Seara do 
Louvamos o Senhor que descrentes ano que não tem sido fácil, mas o Deus em Mestre.
puderam ouvir o Evangelho na festa de quem cremos nos conduziu vitoriosamente Estamos presentemente construindo a  
Natal da Igreja (16/12/01) e da escola de mesmo no meio de obstáculos por vezes nova Casa de Oração em Mamodeiro, que 
inglês (19/12/01). enormes. A Deus seja a glória!já se encontra coberta, aguardando que o 
Pedimos as vossas orações para a Precisamos das vossas orações pois temos Senhor nos dê os meios para a sua 
campanha com a JOCUM em Guimarães, vários sonhos para 2002, quer a nível finalização, e muitas mais almas sejam 
Vizela e Fafe com a realização de um pessoal, como familiar e para uma vida salvas para Sua glória e engrandecimento 
torneio de futebol de salão evangelístico ministerial:do Seu Reino. As vossas orações.
em que o folheto “A Defesa Perfeita ou o  - Ainda em Dezembro temos eleição da No fim do ano dirigi um funeral neste lugar 
Defensor Perfeito” vai ser distribuído e o nova direcção da Liga. Ore para que Deus com boa assistência, sendo a Irmã que 
Pr. Salomão vai falar num jantar sensibilize o coração de cada membro e os passou para o Senhor a pessoa mais inimiga 
evangelístico com todos os jogadores). torne sensíveis à orientação do Espírito do Evangelho quando há muitos anos ali 
Pedimos também as vossas orações para a Santo para que o nosso ministério seja abrimos o trabalho, mas que o Senhor 
formação de uma equipa no Norte, do muito mais efectivo na proclamação e modificou o coração, pela Sua graça e 
ministério evangelístico e restauração consolidação dos contactos neste novo ano.amor, e eu tive a alegria de a baptizar em 
matrimonial “Encontros de Casais com - Pelo maior esforço evangelístico que Junho de 2000, tendo passado para o 
Cristo” em que estamos associados com a teremos em Fátima de 10 a 13 de Maio.Senhor em verdadeira paz, com 84 anos, 
Igreja Evangélica de Sintra e com a Missão - Pela minha visita aos Estados Unidos no dando alegria aos seus familiares pelo seu 
Evangélica Portuguesa Janz Team. final de Maio e princípio de Junho, bem testemunho.
O grupo de crentes aqui em Fafe não tem como o relacionamento da Liga Portuguesa Agradecendo as vossas orações, assim 
crescido, apesar da semente que temos com eles.como os desejos de um Ano abençoado 
semeado. Orem por ânimo e por - Pelo projecto de compra de um novo pelo Senhor, e retribuindo as mesmas 
reavivamento espiritual. autocarro, bem como a sua legalização e saudações e sentimentos, fico vosso no 
Com muita gratidão em Jesus e com muito adaptação para ser usado na obra em amor do Senhor a Quem aguardamos do 
amor. Portugal.Céu.

DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

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

Secretário Executivo: António Calaim;   Secretários Adjuntos: Silvério Almeida e Carlos Antunes;   Tesoureiro: José Água 
Comissão Norte:Silvério Almeida, Rui Oliveira, Joaquim Santiago, Joaquim Santos, Joaquim Alves 

Comissão Sul: António Calaim, José Água, Romana Dias, Ludovina Santos, António Fonseca, Anabela Canelas, Nuno Fonseca, Walter Carvalho
Comissão Centro:Carlos Antunes, Daniel Carvalho, Paulo Carvalho, Jorge Carvalho e Luis Lobo Carvalho 
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- Pelas campanhas de Verão a partir da 2ª trabalho numa empresa de imobiliário, a 
quinzena de Julho e Agosto. Por definição Direcção da AAmigos convidou o Pedro 
quanto aos locais onde devemos ir. para vir exercer as funções de Secretário 
Uma vez mais louvamos a Deus por cada Execu tivo da Assoc iação  duran te os 
um. Com carinho dos vossos missionários próximos quatro anos. Tanto o Pedro e a sua ste ano tem sido mais um ano em que 
em Portugal, família como a Direcção da AAmigos estão Deus me surpreendeu!  

convencidos de que este passo é uma E
resposta às nossas orações. Por isso, as Os Acampamentos de Verão. 
nossas expectativas são elevadas em Estamos gratos a Deus pela Sua benção. 
relação à vida da família Marques e da Pudemos ver muitos jovens e crianças 
AAmigos nestes próximos anos. aceitarem a Cristo como seu Salvador e ueridos Irmãos. Mais um ano passou PEDIDO: Pedimos desde já as vossas muitos manifestarem o desejo de colocar a cheio da Graça infinita do Senhor orações pela vida do Pedro, da Rute e da Q prioridade certa nas suas vidas, Deus nosso Deus e do Seu adorável Rita, pela unção de Deus para o seu primeiro, entregando-Lhe tudo, para Ele cuidado, o que me permitiu ter o privilégio ministério entre nós, e pela sua protecção e fazer o que Lhe aprouver!!!de continuar a servi-Lo (ainda que com sustento. Desde já sintam-se convidados a Damos também graças a Deus pela imperfeição), servindo a Sua Igreja, não só expressar o vosso encorajamento ao Pedro maravilhosa equipa de jovens de várias em Portugal e nas comunidades espalhadas a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  d e  e - m a i l  igrejas do país que tivemos a trabalhar pelo mundo, como também, mercê de um sec.executivo@aamigos.com connosco neste verão.trabalho de parceria com a União Bíblica de Resta-me aproveitar para agradecer, em Foi uma benção podermos contar com a sua Moçambique, preparar uma edição especial nome da Direcção da AAmigos, pelo preciosa ajuda e, ao mesmo tempo, de alguns milhares de “Pão do Céu”” privilégio de amarmos e servirmos juntos o podermos influenciar as suas vidas, impressos lá; e ainda, em parceria com a Senhor e o campo missionário estudantil e continuando um trabalho que já vínhamos Sociedade Bíblica, fazer cá, para a S. B. de profissional. fazendo através do ministério do CD- Moçambique, uma edição especial de Alfredo Abreu (Presidente da Direcção) Jovem. O meu trabalho durante o Verão foi 20000 folhetos sobre a Bíblia.

essencialmente na área de aconselhamento, Dou graças a Deus por todos aqueles que, 
dirigindo e apoiando o trabalho das de um modo ou de outro, Ele tem usado para 
conselheiras, e também, de ensino às providenciar o sustento dos Seus servos. 
crianças. Foi um tempo maravilhoso mados irmãos: As nossas fraternais Por isso, aos amados irmãos que 
porque transmitir a Palavra de Deus e seus saudações e o nosso amor em contribuem para a Comissão Missionária e 
ensinos para um auditório com 70 crianças ACristo. a vós que a administrais, a minha gratidão e 
de olhos fitos em mim, ou a uma Muitíssimo obrigado pelo donativo, que o também a minha oração para que Ele 
adolescente confusa e com dúvidas quanto Senhor vos permitiu enviar para nós.continue abençoando cada um em 
à sua fé, ou ainda a uma jovem que quer Que o nosso bom Pai continue a suprir todas particular e respectivas famílias, e o 
fazer a vontade de Deus e procura as necessidades daqueles que 0 servem. trabalho das vossas mãos em geral para 
orientação, é, sem dúvida, a maior Sobre a obra do Senhor entre nós temos a crescimento da Sua igreja e para Glória do 
satisfação e alegria da minha vida. informar que a Escola Bíblica do Norte Seu Nome. Recebam um abraço fraterno.
Agradecendo a Deuscontinua a funcionar, com os professores No amor e serviço do Senhor Jesus.
Pelas crianças e jovens que vieram a Cristo Duarte Casmarrinha e Eliseu Alves, 
nas várias actividades evangelísticas deste desenvolvendo os temas: 0 Baptismo e a 
verão.Ceia do Senhor, e a Oração. 
Pelos jovens dispostos a trabalhar para o As igrejas em Vila Nova de Gaia já se LÍDIA FLETCHER - Serviu os estudantes 
Senhor na liderança dos Clubes nas suas juntaram por duas vezes e esses encontros e os graduados dos GBU como Assessora 
igrejas locais.foram muito animadores. Houve trabalho Nacional ao longo dos últimos seis anos. O 
Pelas igrejas empenhadas na salvação e ministrado pelas crianças, jovens e adultos. seu serviço dedicado e muitas vezes dado 
crescimento espiritual de crianças e jovens.Houve a Ceia do Senhor para todos os no limite das suas forças, é apreciado por 
Pelas oportunidades que Deus nos está a dar crentes em comunhão com as suas igrejas e todos nós, bem assim como a herança 
de participar junto com as igrejas locais na almoço comunitário. Os anciãos e demais preciosa que nos deixa na área da 
salvação e discipulado de crianças, irmãos desejam que estes encontros organização quer do GBUP, quer da 
adolescentes e jovens.continuem a realizar-se. O número de AAmigos. Em nome dos estudantes e 
Pela nossa saúde, sustento e segurança nas crentes reunidos tem ultrapassado os 200. graduados dos GBU quero desde já 
viagens.Continuamos o nosso ministério pelas expressar publicamente um agradecimento 
... Dos Clubes Bíblicosigrejas que nos convidam e também pelos entusiástico à LÍDIA, e a todos os que ao 
Um novo ano lectivo acabou de começar!!!aniversários de algumas igrejas fora desta longo destes anos a sustentaram com 
Com a chegada do casal Martinez (Sergio e Área. Estamos satisfeitos com o Senhor que amizade, orações e contribuições 
Nancy) em Fevereiro de 2001, como tem cuidado de nós e satisfeitos também financeiras. email gbu@gbu.pt
director dos Clubes Bíblicos (CB) pelo carinho e muito amor de tantas igrejas PEDRO MARQUES - Casado com Rute 
planeámos o relançamento dos CB para e tantos irmãos. Para o Senhor a Quem Calado Marques e pai da Rita, o Pedro tem 
jovens e juntamente, uma maior divulgação servimos de todo o coração, vai o nosso já um longo percurso de participação na 
dos CB para crianças. Tem sido incrível ver reconhecimento e gratidão - 11 Corintos família GBU. Enquanto se licenciava em 
a maneira como Deus tem agido e a 2:14.  Para os amados irmãos  desejamos as Direito pela Universidade de Lisboa, o 
utilidade que esta ferramenta que, pela mais ricas bênçãos do Senhor, vossas Pedro foi líder de célula, líder no GBU de 
graça de Deus temos nas nossas mãos, pode famílias e vosso ministério nas igrejas. Lisboa, e Presidente da Direcção nacional 
ter nas igrejas locais. Somos vossos dedicados NELE.do GBUP. Depois de alguns anos de 

Élia Catarino
Clubes Bíblicos Olímpicos
Palavra da Vida

Maria Celina de Figueiredo
Almada

Carlos Alves
Valadares

AAmigos
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Quando olhamos para  trás  pudemos a outros métodos depois de decorrido mais 
verificar que mais uma vez o Senhor  de 30 dias, após a chegada do mesmo. O 
escolheu cada membro da equipa juntando modo eficaz foi o de recorrer à irmã Natália 
assim pessoas de norte a sul do país, com Massanga Cassungo Bowe Domingos que 
variedade de profissões e culturas. Deus nos cedeu  USD 1.957.00 (Mil novecentos 
uniu  com o  mesmo propósi to, para cinquenta e sete dólares americanos) para 
ati ngi rmo s o mes mo alv o e ass im fazer face ao pagamento da alfândega, com 
cumprindo a vontade de Deus. A equipa foi compromisso de retorno do valor.
dividida em dois grupos, tendo um ficado a De salientar que, os restantes meios tais 
trabalhar no Internato em Mhómoli,  como a viatura, computadores, chapas de 
ensinando a palavra de Deus, a língua lusali te,  livros  diversos,  brinquedos, 
portuguesa e outras actividades domésticas. calçados, caixas vazias, colchão casal e de 
Este grupo pode realizar um acampamento, criança, Bicicleta de criança, máquinas de 

Quando pensamos nas dezenas de crianças colocou canalização, energia eléctrica ( escrever portátil(2), conserva diversa em ½ 
e jovens que semanalmente estarão a ouvir através de um gerador) em todas as casinhas deze na, bate ria para  viat ura,  algu ns 
a Palavra de Deus e a ser desafiados a do internato. O outro grupo trabalhou na medicamentos, roupa usada que foram 
aceitarem Jesus como Salvador, a Lhe construção dos "templos" em madeira, nas entregues ao DAS, para a sua distribuição 
obedecerem, a reterem a Sua Palavra na localidades de Gala, Malongane e Catuane às Igrejas de comunidade dos Irmãos em 
mente e no coração, a falarem de Cristo aos á mais atingida pelas cheias. Puderam Benguela, o que já foi processado aos 7 de 
outros, a serem uma luz por Cristo no meio também evangelizar, discipular e baptizar. Dezembro de 2001. A referida divisão foi 
duma geração em trevas, só podemos, Para além destes trabalhos, o nosso Deus feita com base Municipais para fazer chegar 
humildemente, agradecer a Deus pelo nos deu a alegria de vermos algumas às Igrejas respectivas.
previlégio e pedir a Sua ajuda para preparar crianças e jovens entregarem as suas vidas Agradecemos o nosso Deus todo poderoso 
e apoiar os líderes locais e sermos úteis para Jesus. Verificamos que do trabalho do por tudo quanto tem feito para as nossas 
neste grande ministério, que cremos, Deus ano passado os frutos foram crescimento vida, para que a sua obra se confirme a toda 
nos entregou, para administrarmos espiritual nas crianças e o nosso desejo é criatura.
fielmente. que estas crianças possam crescer em todas Também asgradecemos a vós todos sendo 

as áreas e que sejam os futuros líderes também membros do corpo de Cristo 
espirituais em Moçambique. Queremos connosco, na esperança de que este gesto 
agradecer a todos os que têm contribuído louvável  se ja  repet i t ivo,  para  o  
para este projecto. A partir de Janeiro vão fortalecimento de muitas almas carentes 
entrar mais trinta crianças no internato. A por motivos de várias calamidades naturais 
equipa ficou com o desejo de voltar, e o e outras que assolam o povo de Deus por 
nosso Deus já deu o bilhete para 2002 para vós conhecidas
os que foram em 2001. Deixamos um .Pedimos desde já o nosso sincero perdão 
desafio, faça uma experiência assim e verás pelo atraso do envio deste relatório por 
a forma como Deus actua na tua vida!! raz ões  adm ini str ati vas . Dam o-v os a 

conhecer que a viatura foi distribuída aos 
irmãos do Município do Lobito para 
facilitar as suas comunicações e 
deslocações. 
Queiram desde já receber as nossas 
fraternais saudações em Cristo Jesus e 
votos de feliz ano novo e próspero em o dia 2 de Agosto   2001 partiu para  nosso Deus cuja sua grandeza é Cristo Jesus.Moçambique mais um grupo  de 12 quão maravilhosa para os que o Lobito, aos 9 de Janeiro de 2002.NJovens, os quais " deixaram " as Otemem, tem sido o nosso ajudador Pelo Secretariado: Domingos Bernardo suas férias em Portugal   tendo oferecido por tudo quanto a Igreja dos Irmãos em Cadivonga.este tempo para servir o Senhor num lugar Benguela, na pessoa dos seus fiéis, têm 

que precisa do nosso apoio. solicitado nas suas orações e por toda a 
A equipa foi constituída por: dedicação em servir o Senhor; isto fez 
Amélia Santos - Ig. Ev. Boas Novas de motivar o íntimo dos nossos irmãos na fé 
Quebradas em Jesus Cristo, da Comunidade 
Filipa Horta e Filipa Sousa - Ig. Baptista de Portuguesa, para com a força do Senhor, 
Queluz prestarem-nos ajuda material que se 
Deise Ialamov   -  Ig.Baptista do Miratejo constatou na recepção de um contentor, 
Isabel Ester - Ig.Acção Bíblica de Bias contendo diversos bens. 
Victor e Sandra Lourenço -Ig. Ev.em O referido contentor, chegou em Angola, 
Sangalhos particularmente na Província de Benguela, 
Maria João Alves - Ig. Ev. em Paredes do no dia 7 de Setembro, do ano corrente. Mas, 
Bairro por falta de meios monetários para o seu 
Paulo e Ana Paula Oliveira - Ig. Ev. em desalfandegamento na altura o Secretariado 
Guimarães Provincial, na pessoa dos irmãos que 
 Raquel Almeida - Ig. Ev. em Guimarães compõem a Direcção, Pr. Domingos 
Augusta Soares - Ig. Acção Bíblica de Bernardo Cadivonga, Moisés Cambundi e 
Olhão. Pr. Afamado Cationgo Augusto, recorreram 

Moçambique 2001
Projecto Vento
Viver em nosso tempo

Moçambique
Relatór io  a  respeito do 
contentor vindo de Portugal.
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o aceitarmos a Jesus Cristo como Será que servir o meu Senhor me dá mais na sua valorização profissional e 
Único e suficiente Salvador, prazer sem paralelo? Servir o nosso pessoal, ambicionando talvez a liderança Adecerto compreendemos  á Luz Mestre nos dá gozo? empresarial ou similar.

das Sagradas Escrituras, que  as coisas No serviço do meu Rei eu sou feliz? Vivem algo distante da realidade e 
velhas passaram e tudo se tornou novo, Procuram-se obreiros para a Seara, são pensam que tem de ouvir a chamada do 
portanto passamos a ser novas criaturas. precisos servos qualificados, preparados Mestre pelo que afirmam: ...”Quando o 
A Nova Vida em nós implantada impele- e animados do Espirito de missão, cheios Senhor me mostrar...”
nos para Deus e para o Seu serviço, visto de boa vontade para estimularem outros É deveras importante para todos nós, 
que não somos de nós mesmos porque que vão ficando cansados pela sua novos ou não, que sejamos coerentes e 
fomos comprados por bom preço  o longevidade. assim não digamos a pretexto de  tudo e 
sangue precioso de Nosso Bendito Mas  onde es tão  eles que não se  mais alguma coisa “quando o Senhor me 
Salvador, o Senhor Jesus Cristo. vislumbram? mostrar” porque há um trabalho pronto 
Antes não sentíamos atracção alguma Pedem-se colaboradores voluntários para para todos nós, e quem o irá fazer?
pelas coisas de cima, mas agora uma nova s u c e d e r e m  à q u e l e s  q u e  j á  Os mais idosos não dão garantia de 
visão despontou na nossa vida. desempenharam o seu mandato, mas não durabilidade por muitos mais anos e a 
Como Sua propriedade peculiar,   somos obstante  ser serviço do Mestre, ninguém Igreja ainda  deverá continuar por mais 
chamados a exercer o nosso ministério se manifesta. algum tempo,  quem sabe?
sacerdotal . (I Pedro 2:5-10). O Senhor Se fosse para um trabalho remunerado Cuidado com as desculpas, cuidado com 
deseja ver em nós uma participação activa certamente aparecem voluntários! Esta  os nossos argumentos que podem não ser 
e efectiva no que concerne ao seu reino. eventualidade sugere várias leituras: de todo convincentes perante Aquele que 
A seara é realmente grande e os ceifeiros Existem aqueles  que por uma questão nos comprou.
são poucos. Mat.9.37 “deonto lóg ica”  não  gos tam de  Ele sabe as nossas obras, as nossas 
Deus procura servos fieis que estejam evidenciar-se com receio de serem vistos actividades, se somos mornos, quentes ou 
dispostos e disponíveis para o serviço e como vaidosos. Outros haverá que se frios, não adianta escondermos porque 
para serví-Lo. “Levantai os vossos olhos m o s t r a m  r e l u t a n t e s  f a c e  à s  Ele esquadrinha os corações. Cada um 
e vede os campos que já estão brancos responsabilidades   que lhes serão sabe de si, é óbvio, mas o Senhor sabe de 
para a ceifa.” João 4.35. imputadas  e para as quais se sentem todos e recompensará em conformidade. I 
Servir a Deus pode parecer uma missão muito pouco á vontade, porque pensam Cor.3.8.
impossível se pensarmos nas nossas não ter capacidade. Que fique bem claro:  Fomos salvos para 
capacidades, mas estamos a esquecer que Outros ainda escusam-se  argumentando servir. I Pedro 2.9.
Ele prometeu “cooperar” . Salmo 127.1- que já tem compromissos na sua vida Sirvamos então de todo o coração, de 
2. secular que são incompatíveis   com mais todas as nossas forças e amemos mais por 
Sermos embaixadores do Rei é uma responsabilidades na Casa de Deus. obra e verdade e menos de língua, 
m i s s ã o  h o n r o s a  q u e  r e q u e r  Mas quem decide afinal? Sou eu ou o enquanto temos tempo, porque virá a 
responsabilidade e fidelidade da nossa Senhor? noite e já não podemos trabalhar. I João 
parte, mas é gratificante. I Cor.15.58. Depois temos os mais novos, que pensam 3:18-19).

Salvos para servir

O
 Q

u
in

te
to

Durante o ano de 1987, cinco jovens, 2 rapazes e 3 meninas, formaram um grupo  para cantar. Em 1988, cantam em publico 
pela primeira vez num acampamento bíblico. Tal como na parábola dos dez talentos desejaram em seu coração render os 
seus dons ao Senhor louvando-O e testemunhando da Obra que Deus foi fazendo nas suas vidas.
Tudo isto até 1993.
Durante este tempo formaram-se no grupo dois casais  de namorados. A outra jovem começa a namorar com um jovem 
ausente no país. Cantam juntos pela ultima vez em 19 Março de 1994.
Por motivos profissionais torna-se difícil estes elementos ensaiarem e encontrarem-se... mas o grupo, como grupo esteve 
sempre e mente. Atos 5.38-39.
“Quando o trabalho não é dos homens mas de Deus, Ele é poderoso para dar força e poder de maneira que a Sua Obra 
continue”
Em 2002... o quinteto aí está!
Com quatro elementos e um em  espírito...
Continua a ser Quinteto o nome do grupo porque esperam  nas coisas que não se vêem .
Deseja continuar a Obra de Louvor a Deus, disponível para trabalhar na “Seara” e ser um instrumento usado por Ele para 
benção e enriquecimento  dos salvos e também para salvação de “ainda perdidos”
Contacte-nos: Daniel Carvalho (917259311). Carvalho.daniel@netc.pt
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Introdução : 

A  ÁGUA  É ESSENCIAL  A  VIDA !

DEZ PONTOS  IMPORTANTES SOBRE 
O BAPTISMO:

Tenho notado ultimamente, que pouco se tem 
falado sobre o baptismo e que ainda persistem 
da parte de alguns irmãos (não baptizados), 
muitas dúvidas a respeito deste mandamento II  - ORDENADO  PELO  PRÓPRIO  
tão maravilhoso... SENHOR :

Mt 28 :19  Portanto   ide,   fazei   discípulos   
de   todas   as   nações,  baptizando - os  em  

Pensemos em nossas vidas quotidianas, o que nome  do  Pai, e  do Filho,  e  do  Espírito 
seria de nós, se existisse falta de água ?  este Santo;
elemento da natureza, que existe sob três Mc 16 :16  Quem  crer  e  for  baptizado  será 
formas distintas, liquida, solida(gelo), gasosa salvo;  mas  quem  não  crer  será 
(vapor). É impossível vivermos   sem tão condenado.
precioso elemento da natureza, que nos apaga Isto implica que  o  baptismo não salva, pois 
a sede,  nos faz relaxar, nos limpa de toda a de que vale o simples baptismo, (acto de 
impureza exterior. imersão) se não for acompanhado da uma fé 
Desde os tempos antigos, a água foi genuína !
caracterizado pelo homem como sendo 
símbolo, da purificação de todas  as  coisas,  III- UMA DEFINIÇÃO  DO  BAPTISMO :
inclusive  a  própria  purificação  do homem! O baptismo  é para  o  verdadeiro  cristão : 
Por isso vemos em  água pura: símbolo de A   demonstração   externa   do  poderio   de  
regeneração. Ezeq.36.25  Então   aspergirei   Cristo   em  sua  vida,  no  qual  ele  declara  
água  pura    sobre   vós,    e    ficareis pu bl ic am en te   que  se  submete  
purificados;  de  todas as vossas imundícies, e  voluntariamente   ao  Senhor   pela  fé ! 
de   todos   os   vossos ídolos, vos purificarei. Exercício mental: Usemos nossas mentes e poder   de   salvar  o homem !
26  Também  vos darei um coração novo, e comparemos o baptismo : com o juramento Pensamento: Obedecemos  ao  baptismo , 
porei  dentro  de  vós   um espírito  novo;  e de bandeira  no serviço militar . porque  fomos  salvos  pela  graça  de  Deus,   
tirarei da vossa carne o coração  de  pedra,   e   Portanto, o baptismo é: e não  para  sermos  salvos !
vos darei um coração de carne. 27  Ainda 1-   Uma  declaração  pública,  da  nossa  
porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que lealdade  a Cristo; V  -  O  SEU  OBJECTIVO:
andeis nos meus estatutos, e guardeis as 2-  Uma  figura  da  nossa  morte  e  O cumprimento  deste  mandamento  pela  fé,   
minhas ordenanças, e as observeis. ressurreição  em  Cristo; demonstra  que  nos  identificamos  com  
Os  historiadores  relatam que  o  baptismo  3-   A  demonstração  da  nossa   maturidade  Cristo  pela  fé ! Galatas 3 : 27  
não  era  desconhecido  dos  judeus, pois eles espiritual ! “Porque  todos  quantos  fostes  baptizados   
efectuavam o género de um baptismo Isto é: em   Cristo   vos revestistes de Cristo..
(ablução)  aos gentios . Admissão ao  corpo de Cristo,  Fidelidade  ao  
O baptismo  judaico :Heb. 9:10 (abluções); Senhor. VI-QUANDO  SE DEVE PRATICAR  O  
Os  gentios  convertidos  ao judaísmo O   baptismo  fala de compromisso com  a  BAPTISMO ?
(prosélitos), eram  submetidos  a dois  rituais  igreja, obediência com  a  Sua  Palavra. S o m e n t e   d e p o i s   d e   c r e r m o s  
distintos : 1 - Circuncisão : acto que  Baptismo  é um  sinal  evidente  de  uma  verdadeiramente  em  Jesus !
simbolizava  a  remoção  da  impureza  da importante  obra  espiritual  já realizada  em  Actos 2 :41  De sorte que foram baptizados os 
carne e 2 - ablução: acto que simbolizava  a  nossas  vidas ! que receberam a sua  palavra;  
passagem  por  uma  completa   purificação. 
BAPTISMO - significado   da  palavra : IV  -  A SUA   IMPORTÂNCIA   QUANTO   VII  -  QUAIS OS  PASSOS  QUE  O  
emergir -  submergir À  SALVAÇÃO ANTECEDEM:

O apostolo Paulo debruçando - se  sobre  a  1  OUVIR  A   PALAVRA  DE   DEUS  !    
nossa  salvação  e  justificação  comum,  Rom.10 :17  Logo  a  fé é pelo  ouvir,  e  o  
escreve  os cinco primeiros capítulos na  ouvir  pela  palavra  de Cristo.  
epistola aos  Romanos  e não  fala  no assunto 2 - ARREPENDIMENTO !

I  -  O  BAPTISMO  FOI  INSTITUIDO  (baptismo)! Atos  2 :38  Pedro  então  lhes  respondeu: 
POR  DEUS: O apostolo  escreve também : Tito 3 : 5  não  Arrependei - vos,  e  cada  um  de  vós  seja  
Pergunta pertinente:   Lc : 20: 4 -   O  em  virtude de  obras  de   justiça   que   nós   baptizado  em  nome  de  Jesus  Cristo,   para   
baptismo  de  João  era  do  céu  ou  dos  houvéssemos  feito,  mas  segundo  a  sua  remissão   de   vossos  pecados “
homens ?  Resposta:  João 1 . 33   Eu  não  o  misericórdia,  nos  salvou  mediante  o  lavar  3  CONFESSAR OS   PECADOS ! 
conhecia;  mas  o  que  me  enviou (DEUS)  a  da  regeneração  e  renovação  pelo  Espírito  Mat. 3:6, Marcos 1 : 5  E  saíam  a  ter  com  
baptizar  em  água, Santo, ele  toda  a  terra  da  Judéia,  e  todos  os  
Profecia :Isaías: 40 : 3  e 5    -  9 a 11 Precisamos  compreender  que  a  salvação   moradores  de  Jerusalém;  e  eram  por  ele   

é obtida :  única  e   simplesmente   pela  baptizados   no   rio   Jordão,  confessando  
graça  de  Deus ! Por isso  podemos  afirmar  os  seus  pecados.
que:  o baptismo  por   si   só,  não   possui  o  -->

A R R E P E N D I M E N T O , E   A S S I M   
PODEREM  RECEBER  O  MESSIAS,   
SEU  REINO  E  O  ESPIRITO  SANTO.

O PROPOSITO  DE  JOÃO  BAPTISTA : 
DESPERTAR  AS  CONSCIÊNCIAS  DOS  
HOMENS,  PARA  A  NECESSIDADE  DE  

O Baptismo
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Gl.3:27Pois todos vós que fostes baptizados em 4 - CRÊR EM  JESUS  COMO  povo  escolhido   Gen. 17: 11  (carne) e no  
Cristo vos revestistes de CRISTO. Este verso, SALVADOR !   Novo  Testamento: O Baptismo fala de 
considera a pessoa baptizada.  “revestida  de Romanos  10 : 9  Porque,  se  com  a  tua  fidelidade  ao Senhor .
CRISTO”, apresentando exteriormente , o boca  confessares  a  Jesus  como  Senhor,  SINAL  EXTERIOR (acto do baptismo),  
aspecto de seu Salvador.                                          

e  em  teu  coração  creres  que  Deus  o  consequência  da  mudança  interior  (no 
Cl.2:12-Tendo sido sepultados com ele no 

ressuscitou  dentre  os  mortos,  será salvo ! coração),  de  uma  nova  realidade  de baptismo , nele também ressurgistes pele fé no 
vida,  na  qual  aceitamos  a  adopção de poder de DEUS, que o ressuscitou de entre os 

VIII  -  O SEU   SIMBOLISMO : filhos  pela  fé,  na  nova  família  espiritual mortos.
Col.2.12 ...tendo sido sepultados com  ( igreja), tomando desta  forma  posse  das  IPe.3:21Também agora , por uma verdadeira 

figura  o baptismo  vos salva , o qual não é o ele(CRISTO) no   baptismo,   no   qual   promessas  de  Cristo, bem  como  dos  bens  
despojamento da imundícia da carne, mas a também  fostes  ressuscitados  pela fé no  espirituais,  conquistados   na  cruz !
indagação de uma  boa consciência para com poder  de   Deus,   que   o   ressuscitou  
DEUS, por meio da ressurreição de CRISTO dentre  os  mortos; X - BAPTISMO  É UMA  OBRA  DE  
JESUS. Certamente  o  baptismo  não  salva  do  

I Pedro: 3.   21  que  também  agora,  por  JUSTIÇA (Mat.3 :14 15), 
inferno,  pois é pelo  sangue  glorioso  de  

uma  verdadeira  figura - o  baptismo,  vos  CRISTO  e  não   pela  água   do baptismo que se  
salva,  o  qual  não  é o  despojamento  da  CONCLUSÃO: purifica o pecado, e o apostolo explica, que não é 

JÁ FOSTE BATIZADO? imundícia  da  carne,   mas   a   indagação   o rito em si que salva, embora  lave  
SE NÃO FOSTE,  O QUE TE DETÉM ?de   uma  boa   consciência   para  com  materialmente  a “imundície  da  carne”, porém  
Ex. Paulo  - At: 22 :16  Agora  por  que  te  é quando a  boa  consciência do crente  está de  Deus,  pela  ressurreição   de Jesus Cristo, 
demoras? Que o  Senhor  nos  ajude  a  obedecer- acordo , com  o  significado  real do seu 
mos á sua  palavra . Amem. baptismo  que ele é salvo, dos prazeres do IX -  BAPTISMO  COMPARADO  COM  
Mt .28:19 - Portando, ide e fazei discípulos de mundo.A  CIRCUNCISÃO todos os povos  baptizando - os em nome do PAI 

A  CIRCUNCISÃO era um  sinal  na carne do FILHO e do ESPIRITO SANTO. VÁRIOS EXEMPLOS DE BAPTISMOS 
(pacto) ,da  propriedade  divina,  que Mc. 16:16-Quem crer e for baptizado será salvo, BIBLICOS:
implicava da parte  do seu  possuidor,  mas que não crer será condenado. Os crentes no dia de pentecostes  - At.  2:41.

At-10:48 - E mandou que fossem baptizados em obediência ,  separação do mundo, Os convertidos da  Samaria  At - 8:12.                         
nome do SENHOR JESUS. Então lhe rogaram garantindo a promessa  de  herança  O eunuco etíope At.  8:3.8; Saulo de Tarso At.  
que ficasse com eles por alguns dias. 9:18.prometida  a  Abraão  e  a  sua  
Rm.6:3.Ou não sabeis que todos os que fomos Lídia e o Carcereiro, At.  16:15 e 33.descendência.
baptizados em CRISTO JESUS, fomos Os crentes de Corintos, At.  18:8.Circuncisão é obra  da  lei  símbolo  do  
baptizados na sua morte? Os discípulos de Éfeso, - At.  19:5
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a festa da carne
Por Jayro Gonçalves

ão vivemos segundo a carne, mas segundo o 
Espírito" - Rm 8:4 (NVI) O período Ncarnavalesco agita as multidões! 

Activa, intensamente, a carnalidade reprimida.
A cada ano que passa, volta mais escarnecedor e 
aviltante, tornando-se, flagrantemente, chocante, 
imoral e despudorado.  
As máscaras do falso moralismo e da hipocrisia 
dissimulada são rasgadas, violentamente, e o ser 
humano se exibe na sua tendência natural, 
cumpulsivamente pecaminosa. 
É a hora, tão desejada e, indocilmente, esperada, da 
"festa da carne"! 

A falsa "alegria" do carnaval toma conta do espaço e de todas as pessoas, nas várias 
áreas da actuação humana. Na verdade, alegria falsa, efémera e passageira, porque, 
depois que o pano desce, o espectáculo termina e a tristeza, a infelicidade e a 
desgraça acontecem inexoravelmente.   É assim a "festa da carne".
O cenário que  se forma é, terrivelmente, confrontante, com os padrões éticos 
definidos na Palavra de Deus para o comportamento do verdadeiro cristão.
É triste constatar como o "cristianismo" inautêntico se manifesta complacente com 
esse contexto caracteristicamente mundano!  
Muitos cristãos dos nossos dias estão sendo, consciente ou inconscientemente, 
levados pela onda avassaladora, repugnante e indecente da "festiva carnalidade"!
O verdadeiro cristão não pode compactuar com isso. Deve recusar qualquer 
envolvimento, de forma activa ou passiva, com a festa da carne, repulsando, 
firmemente, o jogo sutil e ardiloso de Satanás.  Como Paulo afirma, aquele que 
“está em Cristo”, é nova criatura; as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram 
novas"(II Co 5:17).  É essa a grande oportunidade que o Senhor nos oferece de 
demonstrarmos a nossa autenticidade cristã e exercitarmos a nossa fidelidade a 
Deus! Temos que ter presente o ensino de Paulo em Rm 8:1-10.  Desse trecho 
destaco alguns tópicos que devem ser lembrados nesta oportunidade:
1- É na força do Espírito que somos libertados da força do pecado e da morte (v.2)
2. Como cristãos autênticos não vivemos segundo  a carne, mas segundo o Espírito 
(v.4)
3. Vivendo segundo a  carne envolvemos a nossa mente com o desejo da carne (v. 5)
4.- Vivendo segundo o Espírito a nossa mente se envolve com o que Espírito deseja 
(v. 5)
5.- A mentalidade da carne é morte e inimiga de Deus, a do Espírito é vida e paz (vs. 
6,7)
6.- Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus (v. 8)
 7.  - Provamos que somos de Deus e por Ele habitados, vivendo sob o domínio do    
Espírito e não da carne (vs. 9, 10)
Que essas reflexões solenes nos estimulem ao porte correto, no contexto 
pecaminoso em que vivemos, para que, andando no Espírito, jamais satisfaçamos à 
concupiscência da carne (Gl 5:16).
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ao ar livre falávamos de Cristo. Foram minha fé nEle. Ajoelhei-me e agradeci ao 
vários os convertidos entre eles as filhas e Senhor mais uma vez pelo milagre que 
genros daquele irmão que depois cedeu a tinha realizado.
sua casa para pregar o evangelho. Um dia alcancei outro filho que derivado á 
A primeira Ceia do senhor foi realizada na minha má nutrição e a uma anemia geral, 
Quinta do Irmão Marino Marques, ao ar nasceu quase morto e antes do tempo. Meu 
livre! Mais tarde compramos uma casa marido chamou um médico que se dizia 
(apesa r de  não te rmos  dinhei ro ).  ateu, para me ajudar. Ele falou-lhe acerca 
Trabalhamos muito no seu arranjo e o de Cristo e da salvação de tal modo que o 
Senhor  supr iu  todas  as  nossas   médico retorquiu: Vocês são muito felizes. 
necessidades. Ainda hoje essa casa de E era Verdade. 
oração ali permanece onde a Igreja do Quando meu marido quis pagar a consulta 
Senhor se reúne para Glória dEle. o médico disse: Senhor Figueiredo, eu não 
No dia de inauguração daquela  casa sei o que se passa comigo mas não lhes vou 
houveram disturbios. Sujaram a porta de levar dinheiro. Com o dinheiro que me 
ent rad a co m ov os,  lam a e f omo s devia dar compre alimentos para sua 
ameaçados de morte. A distancia entre esposa pois que está fraca.
Casa Velha e Soure é  de 3 Quilometros e O meu marido tinha o dom de evangelismo 

ou Lucinda Figueiredo,  natural de certo dia no fim do   culto, vieram ao nosso e em diversos lugares iamos pregar o 
Coimbra e viúva há 30 anos de João  encontro pessoas armados com maus e evangelho. Ele começava a tocar hinos 
Rodrigues de Figueiredo.S enxadas para nos fazerem mal. Confesso com um  acordeão e cantávamos para atrair 

Fui católica romana durante 22  anos. Era que fiquei com medo. Bastante assustada. as pessoas ás vezes só nós os dois outras 
praticante em tudo com o alvo de ganhar o Quando cheguei a casa, perto da meia- vezes em grupo com outros irmãos. Não 
céu, ou seja a salvação da minha alma. Tive noite, disse para meu marido: “Eu vou-me tínhamos automóvel ou moto, mas apenas 
a felicidade de casar com um jovem embora daqui” . Meu marido ficou muito uma bicicleta muito  usada, sem luz. 
evangélico. pálido e disse-me “...Eu não vou, o Senhor Muitas vezes fazíamos caminhadas a pé e 
Meu marido convidou-me a ir ouvir o nos Chamou  por isso não nos vai apesar de tudo almas eram salvas e lugares 
evangelho. O pastor e missionário era o abandonar”. Naquele  instante caí de eram evangelizados, ali no concelho de 
nosso querido irmão  Frank Smith. Deus joelhos e clamei ao Senhor pedindo-lhe Soure: Redinha, Vila da Rainha, Presa, 
usou-o com a história do Filho pródigo e  que me desse forças e coragem para Casal Novo, Condeixa... No Casal Novo o 
nesse mesmo dia o espirito Santo fez uma enfrentar tamanha perseguição... e chorei Senhor libertou um homem possesso que 
Obra maravilhosa em mim pois eu amargamente. O Espirito Santo me subia ás árvores nu.
compreendi o plano da salvação através da fortaleceu de tal maneira que não mais tive Certo dia precisávamos com urgência de 
Obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que medo. O Senhor conhece as nossas três escudos. Oramos ao Senhor. O meu 
deu a sua vida na cruz, no Calvário, para a fraquezas e nos dá o que precisamos. marido com tanta fé disse-me: Amanhã 
expiação de todos os nossos pecados. Eu Quando fomos dedicados á Obra do teremos o dinheiro. E assim aconteceu.  No 
me entreguei a Ele e fui salva. Foi o dia Senhor, fomos pela fé, não tivemos dia seguinte recebemos uma carta com cem 
mais feliz da minha vida. garant ia de sus ten to.  Ninguém nos  escudos. Nunca soubemos quem a enviou. 
Estávamos em 1942. prometeu nada. Confiamos plenamente no E cem escudos era muito dinheiro! 
Passado algum tempo adoeci com Senhor.  Como modista  pedi ao Senhor O Senhor nos concedeu uma casa para 
tuberculose pulmonar  uma caverna no que me desse trabalho para ganhar para a cultos em Soure, mas faltava o dinheiro 
pulmão esquerdo e  bacilos. Fui por isso familia. para pagar a renda...A Igreja em Tovim 
separada dos meus filhos pequenos. Certo dia uma senhora rica de Soure pediu- logo se aprontou para custear as despesas. 
Um dia perguntei a uma irmã qual tinha me para lhe fazer um casaco. Eu agradeci Algumas almas se converteram e um ateu 
sido a mensagem do culto do dia anterior. ao Senhor este trabalho. Mas eu tinha um tornou-se um crente fiel. Também  um 
Ela me respondeu que fora sobre Tiago 5 e problema: Eu tinha ferro de engomar a PIDE se converteu e era maravilhoso ouvir 
a Unção do Espirito. Por isso falei com o carvão mas não  tinha dinheiro para os seus testemunhos.
Irmão Frank que me ungiu com azeite.  O comprar o carvão... Orei novamente ao Em 1951 mudamos para  Vila Nova de  
Senhor me curou para Sua glória e Senhor  contando-lhe o que se passava. No Ceira. Compramos uma casa esperando 
testemunho da família e médicos. Não dia seguinte uma  jovem de nome Rosita qu e o Se nh or  su pr is se  as  no ss as  
entendi na altura mas mais tarde que o Fernandes veio a minha casa e disse-me : necessidades, o que veio a acontecer. 
Senhor me curara para ser chamada a Irmã Lucinda eu não nada para lhe trazer, Começamos os cultos em 25 de Agosto de 
trabalhar na Sua Obra. para lhe dar, somente estas brasas (carvão) 1951.
Tivemos a Chamada para a Obra em  1944 que tirei da minha lareira para o seu ferro de Hoje com 82   anos e 30 de viúva  estou 
e fomos enviados para a Igreja em engomar. feliz por ajudar na Obra do Senhor. Muito 
Coimbra. De seguida fomos para Soure, Ela não sabia o quanto valiam aquelas poderia contar mas desejo com este 
onde ficamos a viver.  Começamos a brasas para mim. Foi o Senhor que usou testemunho encorajar outros que estejam a 
pregar em Casa Velha onde vivia o Ir. José esta jovem não só para as  minhas principiar no Trabalho  esta Obra grandiosa 
Fernandes. Evangelizávamos pelas ruas e necessidades mas também para aumentar a que é do Senhor.

Testemunho
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Vida Nova - Lar de Idosos CURIOSIDADES BÍBLICAS

Descobertas

Escola Bíblica do Norte

Histórico dos Hinos
Ovelha Dolly com artitre

Continuam em bom ritmo as obras da 2ªfase  no Lar. Apesar das 1. Quais os livros da Bíblia que tem apenas 1 capítulo ?
dificuldades que tem sido anunciadas e que são verdadeiramente R: Obadias, Filemom, II João, III João e Judas. 
evidentes. 2. Que livros bíblicos terminam com um ponto de 
Pensamos que tudo seria mais fácil se estas dificuldades fossem interrogação? 
distribuídas por todos. R: Lamentações, Jonas e Naum. 
Há lugar para donativos,  materiais de construção, 3. Qual o menor livro da Bíblia ? 
electrodomésticos, mobiliário, etc . R: II João (13 versículos). 
O Senhor sabe daqueles que podem ajudar. O Senhor sabe a quem 4. Qual o maior livro da Bíblia ? 
confiou bens e lhes deu indicações muito objectivas para R: Salmos (150 capítulos). 
negociarem os mesmos. Muitos de  nós temos sido solidários, 

5. Qual o menor capítulo da Bíblia ? 
generosos para com os de fora, graças a Deus por estes sentimentos, 

R: Salmo 117 (2 versículos). 
mas não esqueçamos as nossas instituições, o nosso património, 

6. Qual o maior capítulo da Bíblia ? aquilo que nos identifica e nos honra.
R: Salmo 119 (176 versículos). São necessários mais associados o que equivale a mais receitas.
7. Qual o menor versículo da Bíblia ? Não cesseis de orar para que Deus ajude cada idoso a suportar as 
R: Êxodo 20-13 (10 letras). suas dores e doenças, mantendo um espirito animado e alegre para 
8. Qual o maior versículo da Bíblia ? que cada dia seja uma benção e cada actividade  do lar permita que 
R: Ester 8-9 (415 caracteres). cada um se sinta feliz.
9. Quantas palavras contêm a bíblia, aproximadamente ? No dia 4 de Outubro de 2001 participamos maios uma vez no 
R: 773.693 palavras. passeio  anual organizado pela Câmara de Estarreja. Agradecemos a 

Deus por este convívio e pela possibilidade de cada um  se manter 10. Quantas letras contêm a bíblia, aproximadamente? 
vivo e activo na participação de actividades como esta. R: 3.566.480 letras. 
Também foram realizadas eleições para o triénio 2002-4 com os 11. Quantos capítulos e quantos versículos a Bíblia possui ? 
seguintes resultados: R: 1.189 capítulos e 31.102 versículos. 
Assembleia Geral: 12. Em que livros da Bíblia não encontramos a palavra 
Presidente  David Andrade Deus? 
Secretários  Josias Andrade e  Manuel Ferraz R: Ester e Cantares de Salomão
Direcção:
Presidente   Manuel Ribeiro 
Vice-Presidente  Armindo Freire 

As recentes descobertas de um grupo de arqueólogos jordanos 
Secretário  Carlos Nunes  / Tesoureiro- José P. Oliveira confirma que Jesus foi baptizado por João Baptista, no local onde o 
Vogal  Manuel Freire rio Jordão toca a localidade de Wadi el-Kharrar, na Jordânia. 
Suplentes  Joaquim Matos e Filipe Costa Os arqueólogos, que estão trabalhando há meses próximo à 
Conselho Fiscal: nascente de Ayn Kharrar, descobriram, de fato, ruínas que 
Presidente  Rui Martinho demonstram como, desde o primeiro século, Wadi el-Kharrar tenha 

sido meta de peregrinações de cristãos. Por sua vez, no local estão Vogais  Francisco Miranda e Joaquim F. Rios
presentes fontes baptismais, a Igreja de São João reconstruída Comissão de Obras:
várias vezes no mesmo lugar onde se erguia o mosteiro de Francisco Mateus e Américo Marques da Silva
Sapsafas, ao longo da estrada em direcção ao Monte Nebo. 
A importância que está aos poucos assumindo para a arqueologia 
cristã a localidade de Wadi el-Kharrar, faz nascer algumas tensões 

A Escola Bíblica do Norte iniciou o 2º trimestre em Janeiro de 2002, entre a Jordânia, de um lado, e Israel e Autoridade Palestina, do 
no salão da Igreja em Brito, Praia da Granja.  Todas as segundas outro. Os palestinos afirmam, efectivamente, que Jesus foi 
feiras pelas 21 horas os professores Eliseu Alves e Duarte baptizado na Cisjordânia, do outro lado do rio Jordão, na localidade 

de Qasr el-Yahoud. Casmarrinha leccionam sobre “Oração” e “Seitas”.
04/12/2001 http://www.melodia.com.br/publique/cgi/public/

O Irmão Edgar de Almeida (Brasil) editou 3 volumes sobre mais de 
A ovelha Dolly, clonada há cerca de cinco anos, está com problemas 60 histórico dos hinos do nosso Hinário (Hinos e Cânticos). Se 
de artrite, o que ajudou a levantar mais uma vez a voz dos grupos 

desejar adquiri-los, contacte o Refrigério ou o Irmão Carlos Alves. 
protectores dos animais a favor do fim das experiências de 

Pode também fazê-lo por e-mail para refrigerio@irmaos.net. clonagem. (4 Jan 2002) http://www2.digito.pt/ciencia/6429.html .

notícias

Curiosidades
& Novidades
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XI CONGRESSO DA JEO Retiro Evangélico de Casais

Convenção Beira-Vouga

54.º Encontro Nacional de Anciãos e Obreiros
Baptismos

Reuniões de Aniversário
Acampamentos Bíblicos CERP

Colóquio Regional para professores de 
Escola Dominicial 

Conferência Regional Norte

Congresso da Páscoa

VII Congresso Nacional de Jovens

Encontro Nacional de Jovens

JENO e JEBVEncontro de 1.º de Maio

Conferência Missionária

A Decorrer desde 9 a 12 de Fevereiro nas Instalações da Palavra Em 30/31 de Maio e 1 Junho 2002.  São três dias de Convívio,  
da Vida em Mafra. O Tema: ”Jesus Cristo (...) Hoje!” pretende comunhão e aprofundamento cristão. Promovido pela CIIP  Norte e 
levar o jovem a uma reflexão individual da vivência e pureza de aberto somente a casais crentes. Em breve anunciamos a Unidade 
cada um, descobrindo o lugar  que Deus tem na sua vida. hoteleira onde se realizará o evento, se Deus quiser.
Aberto a Jovens. Inscreve-te pelo telefone 261423043 , 
261313066, 262782358  Ana Tavares, Marta Tavares, Ester 
Martins, David Miguel). Custo = € 49,88. Em 8/9/10 de Junho de 2002.  No salão da Igreja em Sangalhos, 

desde as 10 às 17 horas. Agende.

Em 16 Fevereiro  Sábado, no salão da Igreja em Sangalhos, desde 
as 10 ás 17 horas. Programa da responsabilidade dos Irmãos da Em 16 de Junho   No Rio Cértima em Perrães.
área Centro. Em 15 de Agosto  No Rio Mondego-Coimbra

Em 15 de Setembro   No Rio Cértima em Perrães.

Igreja em Perrães - De 10 a 15 Fevereiro de 2002
Igreja em Foz do Douro - 23 e 24 Fevereiro de 2002 Os Acampamentos Bíblicos a realizar pelo CERP, no lugar do Palhal 

ocorrerão, se Deus quiser, nos seguintes períodos:
Crianças dos 7-  10 anos......7 a 13  de Julho; Crianças dos10-  12 anos 
......14 a 20 de Julho; Adolescentes dos 12-  14 anos ....21 a 27 de Julho; 
Jovens dos 14-  17 anos ....27Julho a 3 de Agosto; Jovens mais de 16 anos ..4 

Em 2 de Março 2002, Sábado, desde as 10 às 17 horas, nas a 10 de Agosto; Familiares ..11 a 17 de Agosto; Jovens mais de 18 
instalações dos Acampamentos Bíblicos da União Bíblica  anos.......18 a 24 de Agosto O Custo de cada período (Entrada no Domingo 
Quintas do Norte (Murtosa), promovido pela CIIP-Norte. entre as 16 e 17 horas e saída no Sábado depois da “festa “- 23 horas”)  € 

45,00.Orientador: Teo Cavaco (APEC).
Colaboração especial de uma Missionária.
O custo de participação, incluindo almoço e materiais é de € 7,50. 
Inscrições Limitadas. A realizar, querendo Deus em 5 de Outubro 2002, feriado, nas 

instalações da ACM  Porto, entre as 10 e as 17 horas é promovido 
pela CIIP  Norte.

Em 31 de Março 2002  Domingo desde as 10 às 17 horas, no salão 
da Igreja em Sangalhos.

A Decorrer desde as 20 horas de 31 de Outubro  Quinta feira  a  3 de 
Novembro de 2002  Domingo, 17 horas.
Promovido pelo Departamento de Jovens da CIIP, realiza-se nas instalações Em 25 de Abril 2002,  Sábado, desde as 10 às 17 horas, no 
do Hotel “Quinta da Lagoa” sob o tema “MISSÃO POSSIVEL”. Este 

Auditório Stella Maris em Peniche, promovido pelo DJ-CIIP.
congresso especifico para Jovens crentes (14-30 anos) está aberto somente 

Participação da Juventude Evangélica do Norte, Juventude aos primeiros 200 inscritos.  Constituído por um período de formação 
Evangélica Beira Vouga, Juventude Evangélica da Bairrada, teórica e prática quanto ao mandamento de Jesus “Ide”, terá também outras 
Juventude Evangélica do Oeste, “Vivos para Cristo” e “Jovem rubricas que a seu tempo serão anunciadas. O custo individual será de  € 
Mais”. 80,00 .

A Juventude Evangélica do Norte elegeu para o biénio 2002-3 uma nova Em 1 de Maio 2002,  Feriado, no salão da Igreja em Vila Nova de 
direcção constituída pelos seguintes jovens: Helder Nuno (Ig.S.J.Madeira), Poiares, desde as 10 às 17 horas. Promovido pela C.do Centro.
Daniela Mateus (Ig.Cucujães) , Cristina Pinho e Julio Pinho (Ig. Oliveira do 
Douro)  A Juventude Evangélica Beira  Vouga elegeu para o biénio 2002-3 
uma nova direcção constituída pelos seguintes jovens: David Silva-

Em 11 de Maio 2002,  Sábado, no salão da Igreja em Sangalhos, Presidente (Ig.Cacia); Pedro Martinho-Tesoureiro (Ig. Aveiro); Débora 
desde as 10 às 17 horas. Promovido pela Comissão Norte do Oliveira- Secretária (Ig.Pardilhó); Ismael Magueta (Ig. Gafanha) e Ester 

Silva (Ig. Cacia) - vogais.Departamento Micionário da  CIIP.

agenda
2002
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SERÁ QUE EXISTE?

SERÁ UM LUGAR DE FOGO E 
TORMENTO?

QUEM SERÃO OS HABITANTES DO 
INFERNO ?

O INFERNO SERÁ NO INTERIOR DA 
TERRA?

Cientistas descobriram recentemente que o É sem duvida um lugar de punição eterna:    
 Bíblia fala acerca do inferno e onde centro da terra é mais quente que a "Então o Rei dirá: Apartai-vos de mim, 
se  encontra:   superfície do sol com temperatura de malditos, para o fogo eterno, preparado para A 12.000 graus Fahrenheit...    o diabo e seus anjos... E irão estes para o 

De Jesus, a Bíblia afirma: "Ele não foi   castigo eterno..." (Mat 25:41 e 46)  
abandonado na região dos mortos..."- (At "... Os que não obedecem ao evangelho de 
2:31)     nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão 
"Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 Jesus disse:    O homem no inferno penalidade de eterna destruição, banidos da 
noites no ventre do grande peixe, assim o clamava: "...refresca-me  a língua, Estou face do Senhor..." (2Ts 1:8) .
Filho do homem estará 3 dias e 3 noites... no atormentado nesta chama" (Lc 16:24) .    
coração da terra" (Mt 12:40)  "... e os lançarão na fornalha acesa..." (Mt 
Paulo escreveu:   "Ora, que quer dizer 13:42) 
subiu, senão que também havia descido até "... apartai-vos de mim, malditos, para o - Satanás e seus anjos; (Sl 9:17) (Mt 25:41) 
as regiões inferiores da terra?". (Ef 4:9)  . fogo eterno..." (Mt 25:41) - A Besta e o falso profeta; (Ap 20:10) 
"Quem descerá ao abismo (isto é, a tornar a "... Os filhos do reino serão lançados para - Milhões e milhões de pessoas: Homens 
trazer dentre os mortos a Cristo)?". ( fora, nas trevas; ali haverá choro e ranger de ímpios, covardes, assassinos, impuros  (Ap 
Rm10:7)  dentes" (Mat 8:12)  21:8)
Outros textos:   "...serás precipitado para o "E o servo inútil lançai-o para fora, nas "O inferno e o abismo nunca se fartam"... 
reino dos mortos, no mais profundo do trevas. Alí, haverá choro e ranger de dentes" (Pv 27:20) 
abismo" (Is 14:15).  . (Mat 25:30)  Jesus disse que são "muitos" os que entram 
"Para o entendido há o caminho da vida que "E, se alguém não foi achado inscrito no pela porta da perdição (Lc 13:24) 
o leva para cima, a fim de evitar o inferno livro da vida, esse foi lançado para dentro Cidades inteiras cairão ali. "Tu Cafarnaum, 
embaixo". (Pv 15:24) do lago do fogo" (Ap 20:15)  elevar-te-ás, porventura até o céu? Descerás 
E Jesus tem as chaves das portas que levam "Quanto porém,  aos covardes , aos até ao inferno" (Lc 10:15) 
os mortos sem vida eterna a entrar no lugar in cr éd ul os , ao s ab om in áv ei s,  ao s "Então fez o Senhor chover enxofre e fogo... 
de tormento eterno:   "Não temas; eu sou o assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos sobre Sodoma e Gomorra ... e cidades 
primeiro e o último, e aquele que vive; idólatras e a todos os mentirosos, a parte que circunvizinhas que, havendo-se entregue à 
estive morto, mas eis que estou vivo pelos lhes cabe será no lago que arde com fogo e prostituição..., são postas para exemplo do 
séculos dos séculos, e tenho as chaves da enxofre, a saber, a segunda morte" (Ap21:8)  fogo eterno, sofrendo punição". .. (Gn 
morte e do inferno" (Ap 1:18).    "Mas a besta foi aprisionada, e com ela o 19:24  e Jd 7) 
  falso profeta ... Os dois foram lançados "Alí haverá choro e ranger de dentes, 

vivos dentro do lago do fogo que arde com quando virdes, no reino de Deus, Abraão, 
   fogo e enxofre" (Ap 19:20)  Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós 

No livro de Números, a Bíblia fala de "Se alguém... recebe a marca... também lançados fora". (Lc 13:28) .
pessoas caindo vivas no inferno:    "E esse... será atormentado com fogo e 
aconteceu que, acabando de falar... a terra enxofre... o seu tormento sobe pelos séculos Se não te arrependeres de teus pecados e 
debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca, e dos séculos e não têm descanso algum..." não receberes Jesus Cristo como teu 
os tragou... Eles e todos os que lhe (Ap 14:10)  Salvador ouvirás o inferno, sentirás o 
pertenciam desceram vivos ao abismo, a "Ora se Deus não poupou a anjos quando inferno, verás o inferno e viverás 
terra os cobriu, e pereceram... " (Nm16:31)  pecaram, antes precipitando-os no inferno, eternamente no inferno .
O que há no interior da terra?    os  en tr eg ou  a ab is mo s de  tr ev as , 
Fogo! E Enxofre!  reservando-os para juízo" (2Pe 2:4)  Queres  conhecer este lugar chamado 
Os vulcões trazem para fora o que existe São abismos tão terríveis que demónios tem inferno?
dentro da terra...  horror deles: "Rogavam-lhe que 
Quando o vulcão St Helens entrou em não os mandasse sair para o 
erupção jogou 150.000 toneladas  de gás abismo" (Lc8:31) 
sulfuroso (enxofre) e lavas para o exterior Satanás será preso no abismo 
de tal forma que os  repórteres escreveram du ra nt e 10 00  an os .. . "E le  
"O inferno veio para fora'. prendeu o dragão, a antiga 
A crosta da terra tem 50 milhas até chegar ao serpente, que é o diabo, Satanás, 
fogo, mas em alguns lugares, no fundo dos u por mil anos; lançou-o no 
oceanos, a distância é menor que 1 milha.  abismo, fechou-o, e pôs selo 
Cientistas descobriram recentemente, na sobre ele para que não mais 
escuridão das profundezas do oceano, uma enganasse as nações  até se 
fissura por onde o fogo escapa, e em torno completarem os mil anos". . (Ap 
desta abertura vermes enormes que não 20:2) 
existem em nenhum lugar da terra...  

inferno
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