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"Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai 
pois ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara".

Lucas 10:2
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Ficha Técnica

eus tem, de uma forma muito 
própria, procurando manter o Dcontacto e a comunhão com o 

homem  que é obra da Sua criação. A 
História e a Bíblia revelam-nos que com 
o passar do tempo o homem foi-se 
distanciando cada vez mais de Deus, e 
não Deus do homem. 

Deus falava com Adão no paraíso. Adão 
ouvia a Sua voz e ambos dialogavam. 
Deus fez conhecer a Noé e á sua família  
o plano de destruir toda a terra com o 
dilúvio. Abraão é considerado o amigo 
de Deus. Entre ambos havia tal 
intimidade que Deus chegou a pedir-lhe 
que sacrificasse o seu filho Isaque. 

Mas Hoje Ele nos fala através do Seu José possuía tamanha comunhão com 
Filho e o Espirito Santo que em nós Deus que mesmo no meio das 
habita nos constrange a ouvirmos e a adversidade quando vendido pelos 
aceitarmos a Sua palavra e vontade. irmãos ou quando preso nas cadeias do 
Cristo não é um mero salvador. Ele é o Egip to ,  Deus  se  mani fes tava ,  
Senhor da nossa vida. A intimidade preservando-o do perigo. Deus falava e 
que temos com Ele expõe o nosso usava-o. Moisés foi escolhido para 
testemunho. libertar o povo hebreu do Egipto, e antes 
Gostaria de salientar alguns dados de de cumprir a missão falou com Deus e 
grande  importância  que  são  Deus falou com Ele. 
preciosidades que Jesus aprecia em 
mim e em ti:Deus sempre quis  falar ao Seu povo. 
1- Vontade para entrar no lugar Santo Utilizou patriarcas, falou através dos 
dos Santos - Hebreus 10:19,20. seus profetas, revelou-se aos ungidos e 
2-Guardar a graça de Deus para servi-Lo desta maneira sempre esteve próximo do 
- Hebreus 12:28. Seu povo. Elias, Eliseu, Jeremias, 
3- Procurar viver em constante certeza Gideão, Balaque e outros são exemplos 
sobre a Sua Vontade - Efesios 4:14. bíblicos de pessoas que mantinham 
4- Amadurecer nos frutos do Espírito  - comunhão com Deus, e o Senhor lhes 
Galatas 5:22. falava no meio das circunstâncias em 
5-Realçar com atitude os mistérios de que viviam. Deus usou um jumento para 
Deus - I Corintios 4:1falar com Balaão. 
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Deus.

Propriedade:
Comunhão de Igrejas de Irmãos em 
Portugal (CIIP).

Director:   CARLOS ALVES.
 Telefone:   22 711 5086
Editor:      SAMUEL PEREIRA.
E-mail:    samuelpereira@refrigerio.net
Redactor: JOEL  PEREIRA
E-mail:    joelpereira@refrigerio.net
Administração:
Av.João de Deus, 1486 
4500 Espinho PORTUGAL.
Tel. 22 7343652; 96 6848691
E-mail: geral@refrigerio.net

Colaboradores Regulares:
Manuel Ribeiro     António Calaim

Jayro Gonçalves      Arnold Doolan
Samuel Oliveira.

Impressão:
Gráfica Monumento
R.Areal, 4528-S. J.Ver. Tel.256 312037

© Direitos de Autor: Autorizamos e 
incentivamos a divulgação, no todo ou em 
parte, dos estudos e artigos publicados, 
desde que a fonte seja citada. Os artigos 
assinados são da responsabilidade 
ind iv idual .  Os ar t igos que não 
correspondam à linha doutrinária e 
informativa deste periódico, não serão 
publicados. 

Todos os artigos e anúncios para 
publicação no Refrigério devem ser 
enviados até ao dia 10 de cada mês 
ímpar. À Comissão de Publicações do 
Departamento de Comunicações da CIIP 
assiste o direito de rejeitar publicidade 
que colida com as actividades das 
Assembleias de Irmãos.

Reg.Min.Justiça sob n.º 280.
Depósito Legal: 21.402/88.
Tiragem:  2.200 Exemplares
Cada Exemplar:  € 2,00

SUSTENTADO ATRAVÉS 
DE OFERTAS VOLUNTÁRIAS

Deus fala...



ESTUDO BÍBLICO

3
história

Carlos Alves
Refrigério

Maio - Junho 2003

Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus ActuanteExperiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus Actuante

O primeiro missionário
dos "Irmãos"

oi Antonio Norris Groves, que da  Ig re ja  An gl ic an a,  on de  fo i 
nasceu em 1 de Fevereiro de imediatamente aceite, mas com   a F1795, perto de Lymington,  condição de ir para Bagdad em lugar da 

Hampshire, na Inglaterra e foi India.
chamado á presença do Senhor em Exigiram também que tirasse um curso 
Maio de 1853. teológico nessa Sociedade, para se 
Este amado irmão estudou medicina tornar num   ministro ordenado. Por 
dentária começando por trabalhar no causa disso passou a ter de se deslocar 
consultório de sei tio, mas aos 19 anos muitas vezes a Dublin até que certo 
começou a trabalhar  por sua conta e amigo  o  ques t ionou sobre  a  juntamente com a oposição de uma 
aos 21 anos casou-se com sua prima necessidade de tirar esse curso para população muçulmana fanática  e 
Maria Bethia Thompson, filha do servir o Senhor como Missionário . ignorante. Só a graça de Deus poderia 
referido tio. Fixou-se primeiro em  Justamente nesse verão de 1827, conservar o seu servo fiel. Ali se 
Plymouth  tendo ali principiado  a quando viajava de Exeter para Dublin  conservou durante 4 anos difíceis, sem 
estudar a Bíblia com os seus irmãos para exames, a sua casa foi roubada, contudo poder apreciar seus frutos até 
Henry Craick, João Clifford Bellet e J. tendo os ladrões roubado apenas o que ao ser visitado pelo  coronel Artur 
Parnell e mesmo quando mudou para dinheiro que tinha juntado para   a sua Cotton este o convidou a fazer uma 
Exeter continuou em comunhão com viagem a Bagdad no Iraque. O casal visita á Índia. Assim em 1833 visitou 
estes conservos. O Movimento dos aceitou isto como uma clara indicação aquele país viajando e trabalhando 
irmãos dava os primeiros passos. da vontade do Senhor e o curso nunca entre os missionários que ali se 
O seu Lar tornou-se um refúgio para foi terminado. encontravam. Um jovem convertido, 
vários amigos e parentes necessitados.  Ao desistir  do curso foi advertido pela chamado Aroolappen, que foi seu 
Também para jovens necessitados. Sociedade que um  missionário “leigo” tradutor veio a ser um obreiro dedicado 
Entre eles havia um rapazinho surdo, não poderia celebrar a Ceia do Senhor, e vivendo dependente somente do 
irlandês, filho de um pedreiro,  que nem exercer outros serviços  por não Senhor imitou assim o seu pai 
mais tarde tornou-se conhecido por  no ser um missionário “ordenado”. Isto espiritual
erudito biblico, Dr. John Kitto. Outro pôs fim à sua relação   com a Sociedade H o u v e  u m  
que foi ajudado por Groves foi Michael e o casal  Groves decidiu ir por sua g r a n d e  
Solomom Alexander, que em 1841 foi  conta . avivamento e 
nomeado b ispo  angl icano  de  Assom a 12 de Junho de 1829 zarparam f o r m o u - s e  
Jerusalém. Tinha sido antes o Rabi do porto de Gravezend, no barco de muitas igrejas 
judeu de Plymouth e após o seu John Parnell até Petersburgo na Rússia. locais no sul da 
baptismo cristão sofreu tremenda Dali seguiram viagem para Bagdad, India. Finalmente voltou a Inglaterra 
oposição, isto em  1825. Foi, pois,   a g o ra   d e  ca rroça,  por es tradas  em 1852 bastante doente até que em 
na casa de Groves que encontrou alivio incríveis, atacados por mosquitos, Maio de 1853 foi chamado á Glória, 
e conforto durante este tempo de prova. em pa pa do s pe la s ch uv as , co m pelo Senhor.
De acordo  com sua fiel esposa  problemas de comida, mudanças de António Norris Groves foi chamado “o 
decidiram dar o dizimo, de forma cavalos, avarias na carroça ao longo de pai das missões da fé” foi o primeiro 
regular, a favor dos mais necessitados um trajecto de 2034 Km. missionário a deixar-se guiar  e a 
do seu bairro. Algum tempo depois e Ao chegar a Bagdad começou logo o depender somente do Senhor para as 
devido a tantas carencias de muitos, seu estudo de árabe. Abriu uma escola suas necessidades, veio ainda a 
decidiram dar  não só uma decima para rapazes e ofereceu tratamento influenciar o seu cunhado, George 
parte mas sim um quarto dos seus dental e óptico gratuitos incluindo  Muller, na importante obra que 
ingressos. Tinham 3 filhos e queriam operações ás cataratas.  As condições realizou a favor dos órfãos de Bristol. 
que os seus donativos representassem não podiam se r piores : Fomes Influenciou anda milhares até aos 
outro filho, ou seja o “quarto” filho. enfermidades, guerra civil , centenas nossos dias que aprenderam a confiar e 
Groves sentia um profundo desejo de de crianças abandonadas, a perda de a depender somente do Senhor para 
servir como missionário na India. Para sua esposa e uma criança , as ruas realizarem a Sua Obra.
isso contactou a Sociedade Missionária che ias  de mor tos  para ent err ar, 



ESTUDO BÍBLICO

(continuação do número anterior) 2)  A visão perdida
A recomendação básica do Senhor está em 
Jo 4:35.O Evangelismo através da expansão 
O que tem feito a Igreja perder a visão?missionária (a responsabilidade 
- o nacionalismomissionária da Igreja)
- o materialismo
- as religiões falsas e as seitas que se  essa uma área que, infelizmente, está 
multiplicamsendo  negligenciada em nossos dias, e 
- ênfase errada ao intelectualismo e à Éque representa, inquestionavelmente, 

O pecado, originário da acção danosa de educaçãoimportante actuação da Igreja no 
Satanás para “roubar, matar e destruir” (Jo  - abandono do método paulino (II Tm 2:2 cf cumprimento do seu papel no Sec. 21. 
10:10), anulou o homem para cumprir os Mt 28:19). Sua eficácia no início da Igreja 
propósitos de Deus ao cria-lo (Rm 3:10-18).(At 19:8-10; 14:21)1) A motivação certa
Mas a Graça e a misericórdia do Senhor - a preocupação exclusivamente doméstica Não se chega à convicção correcta da 
operam, através da regeneração, o da igreja (ilustração de Mc 6:37  não vontade do Senhor, para o nosso 
surgimento da nova criatura (II Co 5:17) esquecer as filas de trás).envolvimento na Sua Obra, através de 
para que, através da Igreja (corpo de Cristo), - falta de obediência ao pedido do Senhor atitudes românticas ou de mero idealismo.  
tais propósitos sejam alcançados, na quanto à necessidade de obreiros para a Simples entusiasmo sentimental ou espírito 
realização plena da Sua Vontade.   seara (Mt 9:37-38)de mera aventura não bastam para definir a 

- f a l t a  d e  c o m p r e e n s ã o  d e  s u a  decisão quanto ao nosso envolvimento 
Tudo isso foi estabelecido por Deus e por responsabilidade quanto ao Plano de Deus missionário.
Ele revelado ao homem, através da Sua (Mc 13:10; Mt 24:14)A motivação certa provem do seguinte:
Palavra (o “manual” de Deus para a benção - falta de paixão pelas almas perdidas (Mc - conhecimento profundo do que temos em 
da Igreja), com clareza de detalhes que não 8:36-38; Rm 1:14-16).  Esquecemos de que Cristo e a respeito do que muitos outros 
comportam dúvidas quanto a maneira de os homens estão perdidos (Ef 2:1, 3, 12) e de ainda não ouviram (I Co 2:1-2)
agir  e a certeza dos resultados a serem que Jesus Cristo é o único meio de salvação - consciência da responsabilidade 
alcançados, nas orientação sábia do Espírito (At. 4:12; Jo 14:6)evangelística (I Co 9:16; Rm 1:14).  Essa 
Santo.  atitude decorre do valor que a alma alheia 

3) A necessidade do Sustentotem para Deus (Mc 8:36-38).
Louvamos a Deus pela Sua Palavra!  Pena Em II Co 8:1-6 Paulo dá ênfase ao princípio - Um propósito firme (Dn 1:8). O propósito 
que não esteja ela merecendo, como devia, a da participação da igreja na área do  firme precede o sucesso (Rm 15:20; II Co 
atenção e a aplicação necessárias ao bom sustento, que chama de exercício da 19:15-16)
desempenho do papel da Igreja em nossos “Graça”, a qual é uma disposição criada -  paixão pelas almas perdidas (Mt 9:35)
dias.  pelo Espírito, a ser manifestada com 
Talvez esteja ai a razão maior do fracasso da abundância de alegria, voluntariamente, e Muitos acham que devem sentir um “toque” 
Igreja em muitos dos seus alvos, definidos a lém das  própr ias  posses ,  como especial que defina a chamada do Senhor.  
pelo Senhor na Sua Palavra.manifestação de amor.  O dinheiro é sempre Não é bem assim, pois a decisão decorre de 

um PROBLEMA.  Para quem tem e para termos as condições supra mencionadas.   
Lamentavelmente, o usuário nunca se quem não tem.  Mas para Deus não é Disse Mitchell: “não posso levar as almas 
preocupa em ler  o  “manual” do problema.  Há dois aspectos a serem para mais perto de Cristo do que eu estou”.   
equipamento que adquire e, por isso, não considerados:O cristão torna-se missionário como 
s a b e  u s á - l o ,  o u  o  u s a  m a l  e  - A atitude de quem vai para a obra deve ser resultado natural de sua relação pessoal com 
inadequadamente, anulando o proveito que de dependência total do Senhor  Fp 4:10-13Cristo.  O chamado do Senhor a todo cristão 
poderia tirar do mesmo, tornado-o inútil.deve levar em conta as prioridades do já foi claramente por Ele feito quando nos 
Em Ef 2:19-20 Paulo fala, da Igreja, Senhor  Mt 6:24.comissionou antes da sua ascensão (Mt 
concidadãos do santos, família de Deus, a -A atitude de quem fica deve contribuir para 28:18-20; Mc 16:15; At 1:8). Um 
qual é edificada sobre o fundamento dos sustentar os que  vão.  Disse Peter Marshall: missionário que passou cinquenta anos a 
apóstolos e profetas.“contribui com a tua renda para que Deus trabalhar no Congo e cujo serviço 

não torne a tua renda de acordo com a tua missionário foi rico e frutífero, em  vibrante 
O Senhor Jesus, referindo-se à edificação da contribuição”testemunho, afirmou que nunca estivera 
Igreja, disse “sobre esta pedra edificarei a cônscio de qualquer chamamento 
minha igreja e as portas do inferno não II.  IGREJA  COMPROMISSO missionário íntimo especial.  Simplesmente 
prevalecerão contra ela”.  COM A VERDADE (A PALAVRA)lera a ordem clara de Cristo:   "IDE".   Sabia 
Essa base tinha a vêr com a palavra  de que ao crente cumpre obedecer.  Entregou-
Pedro, que o Senhor Jesus afirmou ter sido se a  Cristo, preparou-se e foi à África.  A Palavra de Deus é o “manual” preparado 
revelada pelo Seu Pai, que estava nos céus: Seguiu-se uma longa e útil  carreira  pelo Senhor para definir o papel da Igreja 
“Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt missionária. Ele simplesmente obedeceu a em todas as épocas.
16:16-18).Deus!

4
estudo bíblico
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O papel da Igreja no século XXI
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Experiências da Igreja Primitiva - O Povo de Deus Actuante
Em Lc 24:44-47 vemos o Senhor Jesus, Em At 11:19-21 vemos como se expandiu a estamos metidos nos impõe. 
após a ressurreição e antes da ascensão, Palavra, apesar das perseguições, porque os 
fundamentando os seus discípulos para a que eram dispersos pregavam-na a qualquer  A poluição do mundo é intensa e afecta, 
grande obra da Igreja no mundo, com as preço, tanto a judeus como a gentios. seriamente, a santidade necessária da 
Escrituras abertas.  E diz o texto que  “que Igreja, através de todos os meios de 
lhes  abr iu  o  en tendimento  para  A Palavra de Deus é: informação disponíveis no mundo.
compreenderem as Escrituras”.  E concluiu: -a Verdade  Jo 17:17 Está ai uma área que carece de muita 
“e vós sois testemunhas destas coisas”(v. -fiel e digna de toda a aceitação  I Tm 1:15 atenção da Igreja no presente século, para 
48). Relacionou  tudo isso com o início da -é santificadora  Jo 17:17 que o Senhor possa realizar o seu propósito 
igreja quando afirmou: “eis que envio sobre -é alimento genuíno  I Pd 2:2 através dela.
vós a promessa de meu Pai;  permanecei, -é viva e eficaz  Hb 4:12 
pois, na cidade, até que do alto sejais - é poderosa  Hb 11:3 Em Ef. 5:25-27 Paulo se refere à Igreja com 
revestidos de poder”; esse texto é evidente -é orientadora  Sl 119:105 estas palavras: 
referência à extraordinária experiência -preserva da pecaminosidade  Sl 119:11 “Cristo amou a igreja e a si mesmo se 
relatada em Atos 2, quando teve começo a -é eterna  I Pd 1:25 entregou por ela, para que a santificasse, 
gloriosa Igreja do Senhor na terra. -é formadora do caracter e capacitadora do tendo-a purificado por meio da lavagem de 

homem de Deus, ensinando, repreendendo, água pela palavra, para a apresentar a si 
Em II Tm 3:14-17 o apóstolo Paulo corrigindo, educando IITm 3:14-17 mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem 
consigna a importância das Escrituras, ruga, nem coisa semelhante, porem santa e 
palavra inspirada por Deus (sopro de Deus), Como deve ser a nossa atitude para com a sem defeito” 
para efectuar o verdadeiro processo da Palavra:
capaci tação do “homem de Deus”, - lê-la diariamente Que texto precioso e solene sobre a 
perfeitamente habilitado para toda a boa - meditá-la santidade da Igreja do Senhor! A santidade  
obra”.  Vivemos  dias  de  distorções  - estudá-la é assunto muito importante em todas as 
pecaminosos do que fala a Palavra de Deus, - entendê-la Escrituras.  Porque, como lemos em Lv 
com omissões convenientes aos interesses - memorizá-la 1:44-48, devemos ser santos porque Deus é 
humanos e planos satânicos, com vistas a - cumpri-la (praticá-la) Santo!
anular a eficiência da actuação da Igreja no - obedecê-la, aceitando a sua disciplina
presente século. - pregá-la Deus é Santo, Santo, Santo (Is  6:3) e não 

- ensiná-la usa os que não sejam santos!  Por isso 
Temos que nos apegar à Verdade, a Palavra realizou, através da regeneração, resultante 
de Deus. É ela a ferramenta mais adequada Creio que a Igreja está deixando de cumprir da obra de redenção do homem, efectuada 
para a  edificação da Igreja. O exemplo da o seu papel no presente século porque não pelo Senhor Jesus Cristo, no Calvário,  a 
experiência de Josué é muito oportuna.  O está dando à Palavra de Deus o lugar que ela nossa santificação
Senhor o convocou para a grande missão de merece para a sua eficiente actuação, 
estabelecer o povo na terra que prometera segundo o propósito do Senhor. O desafio do Senhor no Sl 24:3-4 continua 
no passado.   A garantia do sucesso de Josué É muito oportuna a lição dos bereanos que actual e essencial:  “Quem subirá ao monte 
se fundamentava, exclusivamente, na sua “receberam a Palavra com toda a avidez, do Senhor? Quem há de permanecer no seu 
correcta e fiel atitude para com a Palavra de examinando as Escrituras todos os dias para santo lugar?  O que é limpo de mãos e puro 
Deus (Js 1: 8) ver se as cousas eram, de fato, assim”(At de coração”.

17:11).
Continua no próximo número.Foi com a Palavra que o Senhor Jesus 
Estudo apresentado no «Concoração», Taguatinga, refutou as investidas de Satanás, quando o III.  IGREJA  COMPROMISSO /DF, Brasil, Abril de 2001

tentou de forma subtil, procurando anula- COM A SANTIDADE
Lo na sua gloriosa missão redentora do 
homem  (Mt 4:1-11). A Santidade é fundamental para que a Igreja 
Paulo enfat iza a  necessidade da exerça, com 
comunicação correta da Palavra para o bom r e s u l t a d o  
resultado de todo o ministério ( Tm 2:2) eficiente, a 
O Senhor Jesus afirmou a Nicodemos que o sua gloriosa 
novo nascimento somente pode ocorrer pela missão no 
operação da Palavra (água) e do Espírito (Jo mundo.
3:5). É uma área 
Disse, mais, o Senhor que “quem ouve a p o u c o  
minha palavra e crê naquele que me enviou l e v a d a  a  
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas sério, nos 
passou da morte para a vida” (Jo 5:24) d i a s  d e  
Disse, ainda, o Senhor, que se as suas h o j e ,  
palavras permanecerem em nós, pediremos q u a n d o  
o que quisermos e nos será feito (Jo 15:7). suportamos 
A pregação da Palavra de Deus é que opera a t e r r í v e l  
salvação; é o que os apóstolos fizeram para pressão que 
a expansão e edificação da Igreja (At 16:32; o contexto 
18:11). e m  q u e  
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Os bereanos ainda são coloca sob cuidadosa vigilância o seu 
necessários? zelo pela Palavra de Deus.

Em nenhum outro tempo, Os tessalonicenses de ontem e de hoje são 
os meios de comunicação mais rápidos e menos profundos. 
foram tão  v ariados e Portanto, dão menos trabalho. Já os 
disponíveis como agora, e bereanos de ontem e de hoje são menos o sopé dos Montes Olímpios, na 

nunca a liberdade de falar e escrever o que apressados e mais profundos. E correm República da Macedónia, parte 
se quer foi tão grande. Antes, tínhamos menos riscos que seus vizinhos de Nintegrante da Iugoslávia até bem 
apenas as Escrituras e outros livros. Salônica, pois obedecem à instrução do pouco tempo, existe uma pequena cidade 
Depois, jornais e revistas. Depois, o rádio Apóstolo do Amor:chamada Verria. Há uma única referência 
e a televisão. Depois, o fax. “Amados, não creiam em qualquer a essa cidade na Bíblia, mas com outro 
Agora, temos a internet. Por meio desses espírito, mas examinem os espíritos para nome: é a antiga Beréia, distante 80 
recursos, o crente recebe número sem ver se eles procedem de Deus, porque quilómetros a sudoeste de Tessalônica 
conta de mensagens todos os dias, de muitos falsos profetas têm saído pelo (hoje  Salônica).
procedência e linha  doutrinária mundo” (1 Jo 4.1).Na metade do primeiro século, o apóstolo  
diferentes. A maior parte das pessoas Paulo,  na sua segunda viagem 
engole tudo sem o menor cuidado. Daí a missionária, e Silas anunciaram o 
confusão reinante e o crescimento evangelho tanto em Tessalônica, na época 
a s sus t ado r   não  só  de  novas  com 200 mil habitantes, como em Beréia. 
denominações cristãs, mas  também de Nas  duas cidades, o trabalho foi coroado 
seitas e heresias.de muito êxito. Em Beréia, “mulheres 
Não se pode mudar de ideia nem de gregas de alta posição e não poucos 
convicção só porque alguém ensina algo homens” creram na pregação da salvação 
novo. Cada dia é preciso examinar as pela graça de Deus mediante a fé (At 
Escrituras para ver se tudo o que esse 17.12). Mas o primeiro historiador da 
alguém transmite é de facto assim. expansão do cristianismo fez questão de 
Nem sempre aquele que distorce as registar que os bereanos eram “mais 
Escrituras age de má-fé. Às vezes, trata-nobres” que os tessalonicenses. 
se apenas de um equívoco de exegese, a Além de ouvir a mensagem com muito 
que todos estamos sujeitos  não só o interesse, os novos crentes daquela 
expositor leigo, mas também os doutores cidade “cada dia examinavam as 
em Bíblia. Todavia, tanto a história de Escrituras para ver se tudo era assim 
Israel como a história da igreja registam a mesmo” (Atos 17.11). Isso significa que 
presença e a pregação de falsos profetas as mulheres da alta sociedade e um 
que se infiltram no meio do povo e no punhado de homens da actual Verria, com 
meio dos crentes. Em ambos os casos, a todo respeito a Paulo, faziam um exame 
preocupação dos bereanos é muito bem-crítico de tudo que o apóstolo ensinava, 
vinda. tendo como fonte primária e de absoluta 

confiança a parte da Bíblia então escrita 
Não se trata de uma vigilância mesquinha (o Antigo Testamento). 
e ruidosa, que termina numa insuportável A resposta que os novos convertidos 
arrogância teológica, capaz de exagerar, davam à pregação missionária não era 
mentir, denunciar, perseguir e dividir a meramente emocional. Passava tanto 
igreja. Foi esse procedimento que deu pelo coração como pelo intelecto. Desde 
origem à Inquisição, de triste memória.então, nesses 20 séculos de história, os 
Discreta e humildemente, o verdadeiro bereanos são lembrados como exemplos 
bereano trabalha com a sua consciência, para aqueles que desejam ter uma fé 
busca fundamento bíblico para aquilo que sólida e mais próxima possível da 
ouve e lê. Quando alguma coisa o Revelação.
incomoda, não se cala nem se omite. Cabe aqui a inquietante pergunta: 
Porém, ao levantar a voz não tímida, ele 
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Os Bereanos
ACABARAM ? AINDA EXISTEM ?

Livraria Esperança
Livros reeditados do ex-padre Dr. Anibal 
Pereira dos Reis
A Grande Babilónia................. 3.00€
O Santo que Anchieta matou... 3.00€
A Mãe das prostituições...........6.00€
A Senhora Aparecida .............. 6.00€
A Virgem Maria....................... 7.00€
A Senhora de Fátima................8.00€
A Besta do Apocalipse............ 9.00€
Este padre escapou.................10.00€
E ainda colecção do Vaticano:
Inovações do Romanismo....... 11.00€
Noites com Romanistas........... 12.00€

Livraria Esperança. Rua do Penedo, 24,
4405 - 509 Valadares, Tel. 22 711 5086.

Temos também pequenos Cds (minidiscs) 
com música e 2 histórias intrigantes, 
gravadas por A Polland que oferecemos a 
quem prometer usá-las para evangelismo.

Em espanhol: 
Comentario al AT, MacDonald...30 €
Comentario al NT, MacDonald...35€
Dicionário Expositivo, Vine...42 €
Dicionário Biblico Ilustrado, Vila...35€
Dicionário Biblico Ilustrado, Nelson...50€
Dicionário Biblico Ilustrado,
 Alexander...35€
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DEPARTAMENTO MISSIONÁRIO DA CIIP

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

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,  Ludovina Santos, António Fonseca,  Anabela Canelas,  Walter Carvalho e Olívia Fletcher.
Comissão Centro:Carlos Antunes, Daniel Carvalho, Paulo Carvalho, Jorge Carvalho e Luis Lobo Carvalho 

José  da Cruz Gonçalves
Pampilhosa

Jorge, Alice, Raquel e Mariana 
Pratas

Élia Catarino
Mafra

ar livre) e Show Infantil, temos tidos Conselheiros e pelos Pregadores. Orem 
mu it as  op or tu ni da de s d e l ev ar  o pela nossa Equipa  Família West, Família 
Evangelho a muitas crianças; e, com elas, Freire, Família Martinez, Casal Trancoso, 
vem também a família. Dos dias 14 a 19 de Vanda e eu. mados Irmãos no Senhor, Graça e 
Abril, tivemos o já famoso Acampamento Que o Senhor vos abençoe.  Em Cristo,paz de nosso Senhor Jesus Cristo 
da Páscoa, uma ferramenta preciosa para Élia CatarinoAseja com todos nós. Amem.
os Clubes Bíblicos Olímpicos, que sempre  1 Co. 15:57,58.Venho manifestar a minha gratidão pela 
estão muito bem representados e têm ajuda que mais uma vez me é atribuída 
oportunidade de conviver  e aprender a através do DM para me ajudar nas 
Palavra de Deus juntos, fazer parte de despesas na Obra do Senhor. Estou 
projectos e competir entre si. Foi uma profundamente grato ao Senhor como Av. António Coelho Moreira, 497  1E. semana realmente fantástica, cheia de também a todos os crentes que com amor 4405 VALADARESActividades, Desafios, Concursos e do de Deus estão colaborando na Obra do 
Ensino da Palavra e da Pregação do Senhor compartilhando não só através da endize, ó minha alma, ao Senhor, Evangelho! Também, nos dias 24 a 26 de oração mas contribuindo financeiramente e não te esqueças de nem um só de Abril tivemos o II Retiro Nacional de para o trabalho do Senhor Estou certo que Bseus benefícios. Ele é quem Líderes e Jovens uma grande oportunidade o Senhor sempre recompensará todos os perdoa... quem sara... quem redime... para todos aqueles que estão em liderança seus filhos que estão vivendo para ajudar quem farta... de sorte que a tua mocidade ou a ser treinados para  tal, nas suas igrejas na Obra de Deus. se renova como a da águia.”locais. Deus nos abençoou e desafiou Com as nossas cordiais saudações em Salmo 103:2-5através da Palavra. No dia 1 de Maio nos Cristo Jesus, Quando confiamos num Grande Deus, só deu novamente a oportunidade de pregar o vosso Irmão e conservo no Senhor podemos esperar d'Ele grandes coisas!Evangelho a cerca de 200 jovens que José da Cruz Gonçalves Queridos amigos,estiveram nas nossas instalações 

Obrigado por continuarem a participar participando da Maratona Desportiva; 
comigo da visão que compartilhei cerca de 20 jovens aceitaram a Cristo. No 
convosco em Janeiro último, acerca do dia 10 de Maio realizámos uma actividade 
ministério que Deus colocou na minha para crianças no Bº Fonte da Prata na 
vida para os próximos 2 anos. Moita com Super-jogos, fantoches e 
Estes últimos meses, têm sido meses de stou a escrever-vos para vos dar pregação do Evangelho em colaboração 
adaptação a uma nova vida, de delinear notícias acerca de mim e do  com a Igreja Baptista do Barreiro.
prioridades, de preparação de alguns Eministério que Deus me tem dado a Peço as vossas orações especialmente para 
materiais e de contacto com as igrejas em oportunidade de desenvolver e para as actividades para as quais já estamos a 
Portugal.agradecer as vossas orações por mim e trabalhar em força  Dia Mundial da 
Depois de um primeiro encontro com pelo ministério. Criança  Show Infantil em colaboração 
líderes no Norte, foi a vez de me deslocar Dou graças a Deus por este ano de 2003  com a Igreja de Valadares e Palácio de 
ao Algarve para me encontrar com as pelo que já fizemos, e refiro-me ao que tem Cristal (Feira do Livro), Dia Familiar  um 
lideranças das igrejas do sul, e aí ocupado a grande parte do meu tempo, dia fantástico de convívio entre Crentes de 
compartilhar a visão do trabalho para tradução e revisão do material de Hora todo o país e uma grande oportunidade de 
2004.Silenciosa e Manuais dos Professores trazer amigos e familiares para a reunião 
Aguardamos agora um encontro em (Olímpicos e Jovem) para o próximo ano e evangelística, Acampamentos de Verão  
Lisboa, e noutras cidades do interior. que já está pronto para impressão e, de 14 de Julho a 16 de Agosto.  Orem pelas 
Também chegou esta semana todo o também, pelo que temos à nossa frente   pessoas que estarão nestas actividades e 
material a ser usado nos KidsGames 2004, uma geração para alcançar para Cristo e que precisam de Cristo.  Orem pelas 
que precisa ser traduzido e adaptado para para discipular através da Palavra. Neste pessoas  que es tarão aqui  como 
Portugal. sentido, prosseguimos com alegria! participantes e campistas. Orem pelos que 
Todo o conteúdo será baseado na vida doAtravés dos Clubes Bíblicos Olímpicos e vão estar a ajudar-nos trabalhando nestas 

das nossas actividades de Super Jogos (ao actividades  Equipas de Manutenção e 

 
apóstolo Paulo, tendo como tema central:
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Paulo: Ser o melhor ! notícias de Luís Figueiredo (durante muitos 
Na Igreja local onde Deus nos colocou, os anos de indiferença ao Evangelho, ele   
desafios têm sido muitos, e preparamo-nos aceitou Jesus e  foi para o Brasil), que   
agora para um programa de evangelização terminou os estudos teológicos e já está a rimavera 2003. “Falou Davi ao 
ao ar livre, junto à praia, no Dia Mundial da servir o Senhor. Senhor: O Senhor é o meu rochedo, e 
Cr i ança ,  onde  e spe ramos  pode r  Louvamos MUITO o Senhor por todo o Po meu lugar forte, e o meu libertador. 
testemunhar da Salvação do Nosso Senhor vosso apoio, que continua a ser de  Deus é o meu rochedo, e nele confiarei; o 
Jesus Cristo. GRANDE encorajamento para todos nós. meu escudo, e a força da minha salvação, e 
Continuando a contar com as vossas o meu alto retiro e o meu refugio.” II Sm. 
orações, despeço-me, com um abraço IGREJA 22: 2,3.
fraternal, em Cristo, Ore por um avivamento e por um casal / Estive estudando um pouco da vida e do 
Jorge Pratas família para nos ajudar no estabelecimento carácter de Davi e sintí-me desafiado com a 
Jorge, Alice, Raquel e Mariana Pratas deste ainda grupo familiar, numa Igreja confiança que ele depositava em Deus bem 
jorgepratas@netcabo.pt legalmente organizada em Fafe. como a intensidade com que vivia cada dia e 
919763848 cada experiência com o seu Deus, não é em 

ROYAL RANGERS vão que a Bíblia nos diz que Davi foi um 
Louvamos o Senhor pelos 11 rangers que se homem segundo o coração de Deus. Minha 
reúnem semanalmente para várias oração é para que eu possa também ser 
actividades, e por todos eles já terem  Jesus completamente devotado ao Deus de minha 
Cristo como Salvador das suas vidas, apesar vida, pois só Nele há verdadeira segurança, Travessa Sub-Rego, n.º 22Medelo 
de alguns pais não os deixarem assistir à como nos diz o velho hino “ Que segurança 4820-511Fafe    
Escola Dominical. sou de Jesus e já desfruto o gozo da Luz…” nop36360@mail.telepac.pt

Só Nele há perfeita segurança.
COMACEP Retomando o andamento do ministério.stimados Irmãos. Vimos mais uma 
Ore pela formação de uma turma em Fafe. Tivemos a bênção de ter um bom grupo vez partilhar o que o Senhor tem 
Apesar de mais uma vez termos feito trabalhando na evangelização em Fátima, Efeito em nós e através de nós. O 
publicidade ainda não conseguimos formar que foi o culminar de bastante trabalho e profeta Elias teve no seu fiel ministério 
uma turma em Fafe. Mesmo assim ficamos oração para ter o Bus em ordem para a profético muitos momentos  difíceis, tendo 
animados com a abertura de uma turma inspecção, e as tendas em ordem para estado algumas vezes no deserto. Todavia, 
E.M.R.E. na cidade de Braga. hospedar o pessoal, mas Deus foi fiel e tudo Elias também teve momentos de vitórias 

correu da melhor forma.que o animaram muito. 
ENCONTRO CASAIS- NORTE A equipe de 15 pessoas com gente de vários Muitas vezes sentimo-nos como num 
Louvamos o Senhor pela grande benção países foi incansável e pode ter vários deserto  de resultados espirituais: oposição,  
que foi o 2º ECC coordenado pelo ECC- Encontros Divinos com pessoas durante discriminação e saída de missionários 
Norte, e com a ajuda de pessoas de  Sintra e aqueles dias. Tivemos alguns casos de americanos: os Gomes (Março de 1992), os 
do Algarve. Os bons  resultados (3 pessoas pessoas que estavam caminhando de Williams (Julho de 1995) e a Nancy 
aceitaram Jesus como Salvador e vários joelhos na passadeira e acabaram por (Outubro de 2002) ao longo de 14 anos que 
casais desejaram fazer parte desta equipa de abandonar a promessa encetando conversa estamos em Fafe. 
trabalho do ECC-Norte) serviram de e por fim orando com elementos do grupo Desta forma,  temos ficado   mais limitados 
encorajamento para começarmos a preparar entregando-se a Cristo.  Foi uma para levar a cabo o estabelecimento desta 
o 3º ECC agendado para 10 e 11/05/03. experiência única na vida de muitos deles. Igreja  em Fafe (ainda com formato de um 
Louvamos o Senhor pela presença de vários Já enviei o nosso curso por correspondência grupo familiar ou local de pregação). 
descrentes no jantar evangelístico no dia para todos quantos o pediram.É neste contexto que, muitas pessoas têm 
dos namorados (14/02/03) no CBE, Continuo orando pelos homens que espero questionado a situação da pequena Igreja 
organizado pelo ECC-Norte. ver aos pés de Cristo nos próximos meses, Evangélica de Fafe. 
Ore por sabedoria na coordenação que são eles: Jorge, Joaquim, Manuel, Simão e o Como reacção temos notado um certo 
Miguel e Dália têm neste grupo de trabalho António.desapontamento  ao saberem que  ainda 
do ECC-Norte em que fazem parte muitos somos um pequeno grupo de 8 crentes 
crentes que pertencem a 14 Igrejas de 5 VERÃO 2003 adultos e  6 crianças que se reúnem em 2 
denominações. Tenho orado e pensado em fazer neste verão cultos dominicais. 

as campanhas na região do Cartaxo, embora Muitos faltam às reuniões baixando a média 
FAMÍLIA ainda não esteja definido com o pastor o para 3 adultos de manhã e 3 adultos à tarde; 
L o u v a m o s  o  S e n h o r  p e l o  b o m  programa nem os locais todos, mas o que nos deixa desanimados. 
desenvolvimento que o Gabriel  continua a sabemos de antemão que o Cartaxo é do Contudo,  temos renovado as nossas forças 
ter. Louvamos o Senhor pelos bons Senhor Jesus e tendo em vista que as células no Senhor e também no  vosso encorajador 
resultados escolares que a Abigail e Miriam  estão preparadas para receber novas apoio (oração, cartas e ofertas) a 
continuam a ter. pessoas, creio que teremos um verão não só prosseguirmos por fé neste deserto 
Ore pela saúde da Miriam que continua a de semeadura mas de grande colheita para a espiritual. 
usar aparelho fixo para alargar o maxilar gloria de Deus. Apesar disso,   o  crescimento da escola de 
inferior e a precisar de botas ortopédicas. Vossos missionários em Portugallínguas, os bons resultados no ECC-Norte, 
Muito obrigado por todo o encorajamento, Daniel, Nilvana, Isaac, Estevão, Ester e nos Royal Rangers e no English Camp,  
demonstrado pelo fiel apoio ao longo destes Deborahtêm-nos encorajado muito. Também 
14 anos. Com gratidão e com amor em Jesus ficamos muito encorajados com as boas 
Cristo.

DANIEL, NILVANA, ISAAC, 
ESTEVÃO, ESTER E DEBORAH

MIGUEL, DÁLIA, ABIGAIL, 
MIRIAM e GABRIEL
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IRAQUE

1º Século uma grande área, da margem oriental do preparar o caminho para o próprio governo. 
O após tolo  Tomé, ajudado por seu Eufrates ao sudeste da Ásia. Entretanto, o Em 1921, Faisal, descendente do xerife de 
discípulo Addai, evangeliza as regiões número de cristãos diminuiu bastante no Meca e descendente de Maomé, torna-se 
orientais da Mesopotâmia, apesar da ano 1000. rei do Iraque. 
hostilidade do império persa, cuja religião Em 1258 os mongóis destroem Bagdad e o 1932-1958 
de Estado é o masdeísmo. Iraque torna-se uma província de fronteira O Iraque é uma monarquia independente. 
O cristianismo espalha-se gradualmente . do império mongol. Sendo xamanistas, os Os assírios pró-ingleses recusam-se a 
339-379 mongóis consideram o islamismo o seu reconhecer o governo e querem estabelecer 
Shapur II persegue os cristãos. maior inimigo. um Estado próprio. 
634 Inicialmente, a relação com os cristãos 1958 
Um exército de 18.000 árabes muçulmanos locais é muito boa. No final do século 13, Em julho de 1958, oficiais depõem a 
tribais sob a liderança do general Khalid entretanto, os mongóis  convertem-se ao monarquia. Em 1968, o partido Baath toma 
ibn al Walid (apelidado de "Espada do islamismo. Timur Lenk é explicitamente o poder. Nesse golpe Saddan Hussein 
Islã") chega ao delta do rio Eufrates, que hostil ao cristianismo e a diocese da Igreja desempenha um papel importante. Entre a 
está ocupado na época pelos sassânidas. Na Oriental é reduzida aos  limites da primavera de 1987 e fevereiro de 1988, o 
época da conquista islâmica, a maioria das Mesopotâmia e da área turco-iraniana. governo iraquiano destrói 31 vilarejos 
tribos do Iraque é cristã. Os cristãos 1534-1918 assírios, incluindo 25 monastérios e 
decidem pagar a jizya, a taxa exigida dos Período Otomano. O Iraque é dividido em igrejas. 
não-muçulmanos que vivem em áreas três províncias: Bagdad, Mossul e Basra. 1980-1988 
dominadas por muçulmanos, para não Apesar  das  comunidades  cr is tãs  Guerra Iraque e Irã, a mais longa guerra 
serem mais perturbados. recuperarem a região, a percentagem de conv enci onal  do Sécu lo XX. Cust a 
750-1258 cristãos iraquianos cai de 4,6% em 1580 centenas de bilhões de dólares e centenas 
Bagdad torna-se o centro do império para 2,2% em 1882. de milhares de pessoas morrem. 
islâmico Abássida. O reinado dos 1920-1932 1991 
primeiros sete califas é lembrado no O Iraque passa a ser domínio britânico. Os Guerra do Golfo. Desde então, cerca de um 
mundo árabe como o auge do passado na ci on al is ta s co me ça m a Gr an de  terço dos cristãos da nação deixou o país. 
islâmico. Um grande número de secretários Revolução Iraquiana. Milhares de assírios 2003 
nas chancelarias de Estado em Bagdad são entram no território iraquiano buscando Guerra no Iraque. EUA atacam o Iraque . 
cristãos. A Igreja Oriental estende-se por refúgio. Finalmente, a Inglaterra começa a Saddam Husseim é destituído do poder.

a sua história

stimados irmãos, saudações em Nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos uma vez mais 
compartilhar, um pouco do que estamos vivendo no Senegal. Sempre AGRADECEMOS ao ESenhor pelo facto dEle nos dar condição física, espiritual , emocional e material para estar 

aqui. Não queremos dizer com isso que não nos cansamos ou desanimamos, mas que o Senhor tem 
sido fiel em nos sustentar e nos fortalecer nas provas e lutas. 
O grupo de estudo bíblico para mulheres, contou este mês com a presença de 16 mulheres 
senegalesas, apenas uma era católica e as outras muçulmanas. Pedimos que OREM para que a 
palavra possa cair em boa terra. Sigam ORANDO por Abdulay, que tem bastante entendimento da 
Palavra, já aceitou ao Senhor e manifestou o desejo de ser baptizado. Louise precisa muito das 
vossas ORAÇÕES, tem lutado há mais de quatro anos com uma ferida na perna que não se cicatriza 
, está sendo perseguida por seus vizinhos, sempre sendo insultada e maltratada. Ela tem vivido dias 
bem difíceis e muitas vezes tentada a olhar atras. Os outros poucos senegaleses que assistem 
connosco na igreja em Pikine estão bem e crescendo um pouco a cada dia na Palavra. 
Gostaríamos de terminar agradecendo todas as pessoas que estarão apoiando-nos em ORAÇÃO 
depois de lerem esta carta. Por todos aqueles que fielmente têm se lembrado de nós em ORAÇÃO e 
não nos cansamos de dizer que as vossas ORAÇÕES nos sustentam aqui. Se algum irmão ou irmã 
quiser saber mais detalhes do nosso ministério basta nos escrever e poderemos tirar dúvidas ou 
responder as perguntas que tiverem. 
Um grande abraço a todos. 
César & Márcia Silva, Dakar, Senegal, África,
 cesars@siervos.org

SENEGAL



 bondade é um sentimento que a sentimentos, sem qualquer semelhança onta-se a seguinte fábula, a respeito 
sociedade na sua crescente com o homem que Deus criou á sua do perigo de adiar a decisão de CAcrueza se tem encarregado de ir imagem. aceitar Jesus. 

radicando do seu quotidiano. Um dia Satanás convocou os demónios 
Porquê? Alguém perguntará.... para uma conferência, a fim de discutir 

A pouco e pouco as expressões como Porque os elevados sentimentos que planos para atrair milhares de pessoas ao 
humildade, indulgencia, benignidade, durante as gerações estabeleceram a inferno. Pediu a alguns deles sugestões 
gentileza, solidariedade, vão caindo em diferença entre o homem e os outros seres sobre o problema espiritual do homem. 
desuso, sendo actualmente tidas como da criação deixaram de funcionar. Porque 

Um deles disse: "Deveríamos dizer a todos 
sent imentos ul trapassados,  apenas  o  mundo se recusa a ser um espaço criado 

os homens que não há Deus, que Deus não 
exaltados pelas camadas consideradas por Deus sem castas ou diferenças, um existe." Com isso todos os demónios 
intelectualmente desfavorecidas. território onde todos podem e devem concordaram, acenando as cabeças em 

coexistir. sinal de consentimento. 
Tal como o espirito da Família, da 

Outro fez a sua sugestão: "Não seria melhor amizade  e do Amor de Deus, a bondade D e f i n i t i v a m e n t e  a  s o c i e d a d e  
dizer a todos que há Deus, mas que Ele não deixou de ser um sentimento nobre que o pretensamente moderna passou a ser a 
os ama?" Os demónios bateram palmas em 

coração humano quer cultivar. coutada dos atrevidos, dos sem vergonha, 
aprovação, concordando plenamente. 

Segundo os defensores dos valores dos insensíveis: Uma  sociedade onde 
Um terceiro demónio declarou o que materiais e da modernidade, ser bondoso, foram excluídos o amor, a dignidade, os 
pensava sobre isso: "Vamos dizer aos afável, complacente,  é ser frouxo e é ser direitos dos outros, o respeito próprio.
homens que Deus existe e que Ele os ama, vulgar.
mas que não possibilidade para Ele fazer Ser sensível a estes valores é estar fora da 
conhecido o seu amor para com eles." Face aos novos padrões porque se rege a moda. Apesar de tudo, porém é de crer 
Este plano ganhou aplausos ainda mais sociedade do nosso  tempo, pobres que a bondade compensa e  vale a pena. 
vigorosos. daqueles que teimam em querer preservar Pelo menos para satisfação espiritual 

esses valores que os antigos tinham em daqueles raros que ainda a conseguem Depois de todos, Satanás ficou em pé, e 
mente e em grande conta. Sem apelo, sentir. Lucas 6.32-36. disse: "Todas essas ideias são boas, mas eu 
esses irredutíveis que teimam em reger  o tenho um plano que funcionará melhor: 
seu comportamento pelo princípio  de Será que perante aquilo que todos os dias Vamos dizer as homens que há Deus e céu e 

inferno. Diremos que Deus os ama e fez que a bondade é uma mais-valia a não temos ensejo de comprovar, bastando 
conhecido o seu amor quando o seu Filho perder, são tratados como peças obsoletas olhar á nossa volta, ainda há espaço paara 
morreu no Calvário. Ainda mais, diremos a da sociedade egoísta e fria que entretanto a bondade na sociedade actual pejada de 
eles que pela fé em Cristo eles podem ser foi surgindo do  caos. iniquidade? Esta a pergunta que vamos 
salvos do inferno e estar eternamente no fazendo todos os dias, arriscando um dia 
céu. Mas, nessa altura, daremos ênfase à A consagração da violência moral, a ficar sem resposta.
ideia de que não há pressa, que eles podem aclamação do que é fútil, o advento da 
esperar outra oportunidade para aceitar a sociedade do faz de conta,  já  Enquanto temos oportunidade, façamos 
Cristo como Senhor e Salvador. Este meu aconteceram. Agora já não falta nada para bem  a todos, mas principalmente aos 
plano deve ajudar a ganhar muitas pessoas 

que os homens mostrem aquilo em que se domésticos da fé, família de Deus. 
para o inferno, deve atrapalhar muita gente 

transformaram: Seres amorfos, vazios de Galatas 6.9-10.
que esteja pensando em fazer a decisão ao 
lado de Cristo." 

Esta, sem dúvida, é mera fábula. 
Mas é justamente assim que o diabo 
trabalha. 
Quão grande é o número de pessoas que 
rejeitam a Cristo com estas palavras: 
"Algum dia, agora não, mais tarde, farei 
minha decisão ao lado de Cristo!" 
Devemos buscar a Cristo "enquanto se pode 
achar" (Is. 55:6). 
"Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais os vossos corações" (Hb. 3:7,8).
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Com o envio deste cupão (ou fotocópia), receberá gratuitamente o 
que assinalar:
o  Um Evangelho de S. João (da Bíblia);
o Um Curso Bíblico por Correspondência;
o  Uma Visita Nossa (território nacional).
Poderá também fazer este pedido via e-mail para: geral@refrigerio.net
Remeta para Refrigério, Rua do Penedo, 24, 4405-589 Valadares.

Nome:___________________________________________________

Endereço:________________________________________________

C.Postal:______ -_____________ Idade_____ Tel.:________________

A  Bondade Um  perigo
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José Alberto Ferreira

prouve ao Senhor Eterno, chamar sua presença no nosso meio nos últimos erafim Batista ligou-se á OM em 
para a Sua Santa Presença, o tempos. No passado Verão mobilizou uma 1984 e serviu nos navios da placa Aquerido irmão Serafim António de equipa de jovens voluntários, que cerca de SOM. Fez cursos de liderança e 

Jesus Batista, no dia 28/04/2003. Era nesta 15 dias evangelizaram esta área, com estabeleceu-se como director da  OM 
altura obreiro a tempo integral da Operação resultados visíveis, crianças que foram Portugal no ano de 1991. Envolvido  no 
Mobilização (O.M.), e na sequência de uma alcançadas, passando assistir na Escola 

evangelismo  e em missões de curto das muitas viagens de trabalho que fazia, Dominical.
prazo foi um missionário activo na desta vez à Guiné-Bisssau, foi atacado pelo Em muitas ocasiões nos foi útil, pregando o 
Obra do Mestre. vírus da Malária. Evangelho, iniciando Cultos, nos 
O funeral de Serafim realizou-se na Internado no Hospita l Santo António Baptismos, projectando slides, distribuindo 
cidade do Porto na quarta-feira (30 (Porto), pereceu ao fim de uma semana de "Sacos de Amor", etc.

internamento. Conhecido em quase todo o É natural a saudade que sentimos quando abril 2003). Thomas Bucher, Tony e 
País e Internacionalmente, pelas várias nos lembramos do Serafim, porque tanto Ann Kirk e Ebo Buurma representaram 
actividades desenvolvidas na Obra do el e,  co mo  a s ua  es po sa  Ro sá ri o,  a OM no funeral.
Senhor, ao  longo dos  anos  do seu consideramos parte da "nossa família".Thomas Bucher (o coordenador da 
ministério, consideramos ser esta uma Ficaram alguns projectos por realizar, mas área para OM  Europa ocidental em 
perda para a causa do Evangelho (ainda há o Deus Poderoso a quem servimos tudo 

Setembro) disse: "Serafim era um líder poucos dias os Irmãos da Guiné pediam sabe e tudo faz bem. Glória ao Seu Nome!
bem respeitado em Portugal. Ele tinha ansiosamente a sua presença lá). Nestas palavras fica registado o nosso 
influenciado muitos e o seu ministério Era presença assídua em congressos, apreço e homenagem a este servo do 
foi muito  apreciado ." retiros, conferências, colaborando com Senhor, que nos deixou um pouco mais 
João Gonçalves foi apontado como o vá ri as  organi zações  Cr is tã s que o empobrecidos, sabendo que na presença do 

solicitassem, mas nunca abdicando da sua Senhor já estará a sentir as palavras de líder novo do campo para continuar o 
convicção firme de ligação ao movimento Paulo: "Combati o bom combate, acabei a trabalho da OM em Portugal. 
dos chamados "Irmãos". carreira, guardei a fé".Cumprirá este papel até o fim do ano 
Pr ep ar av a- se  pa ra  ca mp an ha s de  Este trabalho prossegue neste lugar embora em que a situação será reavaliada. 
Evangelização, na zona de Fátima por com dificuldades causadas, pela falta de Continue por favor a orar pela sua 
alturas do 13 de Maio, e no Verão, em vários obreiros, pedimos desde já que orem por 

esposa Rosário que agora tem lugares com jovens Cristãos de vários nós e rogamos ao Senhor da seara que 
encargos bastantes elevados com sua Países. providencie obreiros para a Sua obra neste 
mãe e sogra. Também nós, nesta Igreja local sentimos lugar.

muito a partida do nosso saudoso irmão, 
Fontes: Mason De Neil (Placa), Thomas Bucher dada a sua colaboração prestada a este Pela Igreja Evangélica de Belomonte
de OM Portugal, Ruth Garvey-Garvey-Williams

trabalho, pois fomos beneficiados com a José Alberto Ferreira

Serafim Batista
homenagem & reconhecimento

Dia do Evangélico
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Ja passou pelo cantinho mais bonito de Mafra? 
Quinta Omega - Ajuda Cristã à Juventude.
Alugamos as nossas instalações a Igrejas, instituições e particulares.
Refeitório - Dormitório - Tendas - Piscina - Campo de Jogos. Desconto para 
crianças com menos de 10 anos. Venha até Mafra! Contacte-nos 261 814 800 
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"... faça-me o Senhor o que bem lhe concedendo-lhe, através da 
aprouver" (Rt 1:17). abençoada maternidade, formar 

na linhagem do próprio Senhor 
arece inc ríve l o  que vem Jesus Cristo (Rt 4:21, 22).  
acontecendo!  P Na sua comovente história não 

povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Amiúda-se o trágico noticiário da existem "acasos" ou coincidências, 
Deus" (1:16).violência familiar, com as notícias mas, simplesmente, a Soberania do 
   chocantes de filhos matando as suas Deus Todo-Poderoso.  Ele cuida dos 
2. O seu discernimentopróprias mães! seus filhos e guia os seus passos, às 
Optando pelo Deus de Noemi, levou em E diverte-se Satanás com a sucessão vezes de maneiras óbvias, às vezes não.  
conta os verdadeiros valores da vida, d e s s e s  a c o n t e c i m e n t o s  Fazia pouco tempo que Rute, uma 
que são os espirituais e não os constrangedores!  mulher que amava a Deus, havia 
temporais. No pouco tempo de Porque isso acontece?  depositado sua confiança no Senhor de 
convivência com Noemi já aprendera a Israel, o único e verdadeiro Deus!  Em 
discernir  tais valores.Muitas são as opiniões que formulam os sua proclamação de fé a Noemi, sua 

que pretendem saber da matéria. Meras desolada sogra, Rute proferiu palavras 
3.A sua dedicaçãoelucubrações mentais, sem fundamento de devoção que ecoaram como um lindo 
A sua opção de apegar-se à Noemi e conteúdo. hino.  
("outra coisa que não seja a morte A verdade é que a resposta está num 
separar-me-á de ti"-  v. 17) evidencia, facto que poucos abordam: a alienação E entre as frases de profunda beleza e 
de sobejo, a sua integral dedicação a ela de Deus na realidade familiar. convicção de alma disse: "Faça-me o 
e ao Seu Deus.senhor o que bem lhe aprouver.".  Que 

A família não é projecto ou produto declaração notável! 
4.A sua dependência de Deushumano, mas solene realização de Deus 
É a notável constatação que fazemos ao através do ser humano, defin ida, É a evidência do seu nobre carácter 
ler as suas comoventes palavras: "faça-expressamente, na Criação do homem e espiritual e a base de sua vida como 
me o Senhor o que bem lhe aprouver - da mulher. No lindo contexto "família", exemplo digno de mulher. Por isso, 
v.17). Exemplo digno de total a figura da mulher tem preponderante cr edenciou -
dependência de Deus (Jo 15:5)participação.  A sua origem sustentou- se a ser mãe 

se na especial acção Divina, tornando-a à altura do 
5.A sua determinação"uma auxiliadora que lhe seja idônea" p l a n o  d e  
Determinação notória, que a levou à (Gn 2:18), ou seja, idônea ao homem, Deus para 
c o n q u i s t a  d o s  s e u s  a l v o s ,  revestido da condição de cabeça da u m a  
centralizando-se, apenas, no Senhor.família, instituída por Deus, para a ab en ço ad a 

realização do Seu Soberano propósito. experiência 
6. A sua disposiçãoHá na Bíblia, e no longo curso da f a m i l i a r  
Aceitou as consequências da sua opção, história, dignos exemplos de mulheres humana.
dispondo-se ao querer de Deus, no Qual que cumpriram bem o seu papel e, por              
passou a confiar.isso, corresponderam ao desejo do Vislumbro sete características nesse 

Senhor e contribuíram, decisivamente, digno exemplo de mulher:
7.A sua dignidadepara que o Seu Soberano propósito 
Moldura do seu exemplo de mulher, fosse alcançado. 1.O seu desprendimento
pois entrou na linhagem  do Senhor No pequeno livro de Rute encontramos Viúva, como suas sogra e cunhada, 
Jesus. Que dignidade!a história de uma mulher simples que se optou por uma arriscada escolha de 

tornou um dos mais dignos exemplos de seguir com a sogra, renunciando, 
Ser mãe à altura do plano de Deus mulher.  É impressionante ver como a totalmente, as boas perspectivas que 
abençoa a família.Soberania de Deus agiu na sua vida, teria no seio dos seus, afirmando: "o teu 

RUTE
DIGNO EXEMPLO DE MULHER
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Agenda e Notícias

Acampamento Centro Bíblico de Esmoriz

Acampamento Vila Praia de Âncora

Acampamento Atalaia

Centro Evangélico de Retiros do Palhal

28 Junho
 Sábado - Convívio da J.E.B. - Juventude Evangélica da Bairrada. 
Contacto: Vitor Lourenço
29 JunhoCrianças  6/12anos  de 20 a 26  Julho 
 Domingo - Passeio da Escola Dominical da Igreja em Coimbra até Sub 16 12/16 anos  de 27 julho a 2 Agosto
Viseu. Familiar  de 3 de Agosto a 9 de Agosto
5 Julho25 Plus  20/40 anos  17 a 23 de Agosto
 Sábado  O Grupo “Vivos para Cristo “ promove neste dia mais um Jovens 16/30 anos  de 24 a 30 Agosto
convivio num passeio de bibcicleta entre Murtede e Praia de Mira. Sinal  15 € - Custo total 55 €
Contacto: Daniel Silva-916.373.681Rua dos Desportos.220  3885-558 Esmoriz  (256.752.574)
15 AgostoDirecção: Duarte Casmarrinha. E-mail: cbesmoriz@clix.pt
Domingo  Baptismos em Coimbra
14 Setembro
 Domingo  Baptismos em PerrãesInscrições para: Rua Cruz de Pedra, 39  4700-219-Braga
10.11.12 de  OutubroCoordenação:Augusto Paulo e Madalena Costa
 Sábado e Domingo-  VIII Congresso Nacional de Jovens da Data: 4 a 10 de Agosto de 2003
responsabilidade do DJ-CIIP, em Mafra, nas instalações da Palavra Nesta semana decorrerão pelo menos 3 baptismos.
da Vida. Inscrições ( 50€) a cargo dos delegados de cada Região.

Povoa de Atalaia (2 Km da estação da CP de Castelo Novo)
Direcção: António Duarte e Jorge Adrião  (219.554.251) Realizaram-se reuniões especiais nesta Igreja local, nos passados dias 26 e 
Datas: 1ª-3ª e 4ª semanas de Agosto. 27 de Abril, por ocasião do 35º Aniversário da abertura desta Casa de Oração.

Foram duas noites de celebração e louvor, ao Deus que nos tem sustentado e 
abençoado ao longo destes anos.
Vários foram os convidados e visitas que nos alegraram com a sua presença! 06-12 Julho  Idades 7-10 anos
A Casa do Senhor encheu-se por completo tanto de pessoas presentes, como Tema: “Pequenos e grandes cooperadores de Deus”
de alegria, traduzida em cânticos de louvor, belos testemunhos de vidas 

13-19 Julho  Idades 10-12 anos transformadas e pregação da Palavra do Senhor. Foi também feita uma 
Tema: “O adolescente e a Biblia” e “O livro de Juizes” distribuição de convites na zona circundante à Igreja e ofereceram-se 
20-26 Julho  Idades 12-14 anos - Tema: “Aventura Cristã” cassetes do vídeo "Jesus", às pessoas que estiveram connosco pela 1ª vez.
27-2 Agosto  Idades 14-17 anos - Tema: “Onde está o teu Deus” A todos que colaboraram neste fim-de-semana especial, o nosso muito 

obrigado, pois em conjunto conseguimos reuniões muito abençoadas e 3-9 Agosto  Idades 16 mais anos- Tema: “Intimidade com o 
participadas. Glória ao Senhor, porque "até aqui nos ajudou…"Deus da Glória” e “MISPA”

10-17 Agosto  Familiares 7-80 anos  Tema: “A Fidelidade do 
Senhor” e “Cinco noites,  cinco temas”
17-23 Agosto  Idades 18 mais anos Tema: “Vidas!” e “Cinco 
noites, cinco temas” Sob um céu azul e um sol escaldante seis mil cristãos evangélicos 
24-30 Agosto  Idades 15 mais anos  Tema: “Como lidar com o percorreram as principais ruas da cidade de Coimbra, desde a Praça da 
stress e mudança” e “O Futuro” República até à Praça da Canção, passando pela Avenida Sá da Bandeira, 
Inscrições: Apartado 12  3864-909-Pardilhó Tel..234.541.885  - pela Rua Ferreira Borges, pela Portagem e pela Ponte de Santa Clara. Vindos 

de todos os recantos deste País que amamos e que queremos ver cada vez Sinal  10€ Custo total  50€
mais tocado pelo poder e amor de Deus, milhares de cristãos evangélicos 
disseram com a sua presença que Jesus é Senhor e Salvador!
Ao som de proclamações e declarações retiradas da Palavra de Deus e 
aplicadas à Nação, à cidade, à família e a cada pessoa; acompanhadas por 
canções de louvor e adoração, de testemunho e afirmação da fé a multidão, 
de forma ordeira, foi atravessando Coimbra durante cerca de duas horas.
Inúmeros painéis de todas as cores eram empunhados, sendo que a tónica era 
comum a todos eles apontando para a pessoa singular de Jesus.
Já no fim da marcha teve lugar uma concentração em que usaram da palavra o 
Presidente da actual direcção da Aliança Evangélica Portuguesa, Pr. João 
Cardoso que salientou a unidade do povo evangélico em torno de Cristo, o 
testemunho de fé deixado na cidade de Coimbra e o próximo Dia do 
Evangélico, que terá lugar a 25 de Outubro no Pavilhão Multiusos do Parque 
das Nações em Lisboa.

APROVEITE ESTE ESPAÇO PARA:
- DAR-NOS NOTICIAS; - INFORMAR A COMUNIDADE 
EVANGÉLICA DE REALIZAÇÕES ESPECIAIS 
- COMUNICAR TESTEMUNHOS

acampamentos

Agenda | Notícias

igreja em belomonte

marcha por Jesus
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ecorreu no Inatel  Foz do A DIFICIL UNIÃO NA COMUNIDADE DA IGREJA 
Arelho o II Congresso Por: Duarte Casmarrinha(Valadares)DNacional de irmãos sob o 

tema “UNIDOS EM CRISTO” com a Unidos Em Cristo...
presença de mais de 80 participantes-  João 17.9-26
representando 26 igrejas locais, em 25 
e 26 de Abril de 2003. 1-Entendendo as situações de 
Os Irmãos João Varandas (Coimbra), conflito 
Duarte Casmarrinha (Valadares) e ( União difícil, mas possível)  
Ivan Fletcher (Azeitão)  foram os 

oradores convidados. O Ir. Samuel Pereira (Silvalde) foi o 2-Sinais de aviso dos conflitos  
apresentador do programa e os irmãos Marco Roque, Joaquim (União difícil, mas necessária)  
Amorim, Miriam Pereira Roque e Lidia Pereira (todos de Silvalde) 
responsáveis pelo  grupo de louvor. 3-A resposta da Igreja ás situações 
No Congresso  foram debatidos os vários assuntos referentes ao de conflito
tema em minigrupos liderados pelos irmãos Vitor Encarnação (União difícil, mas fundamental)
(Trafaria), Jorge Adrião (Sta Catarina), Duarte Casmarrinha 
(Valadares), Antonio Calaim (Sintra), Joel Silva (Cacia)e Antonio 
Duarte (Silveiro).
No final vários irmãos (Antonio Alves, Vitor Encarnação, José 
Alves, Paulo Teixeira, José Água, Manuel Ribeiro, Margarida, 
Luis, Elvira Lopes)  tiveram oportunidade de darem testemunho 
sobre o que aprenderam neste Congresso, para além de um 
testemunho especifico da Obra em S.Tomé pelo missionário 
Amilton Cardoso.
Abaixo apresentamos enxertos dos sub-temas expostos:

DE DESUNIÃO TOTAL Á UNIÃO PERFEITA EM CRISTO 
Por: João Varandas (Coimbra)

Unidos Em Cristo
...II Cor.5.17...João1.1-3 
...João 15.5...Efesios 2.12-14
...Sem Ele nada (ver.3)  
...Sem Mim nada (15.5)... 
1Cor.1.30

A IMPORTANCIA DE UNIÃO NO TESTEMUNHO 
Por: Ivan Fletcher (C.B.Azeitão)Só Ele foi feito por Deus...

Tudo que preciso
Unidos Em Cristo...João 17.21Só em Cristo e por Cristo 
I Cor. 3: 6 a 9     “O que planta e o tenho tudo: Caminho. 
que rega são um”  v.8.     {I Cor.  Verdade e Vida.
4:  6 e 7}  “Nós somos 
cooperadores de Deus” v.9.1º-Sem Cristo Morte 1.4

    Em Cristo  Vida .João 5.40, 
Alguns Versículos Chaves:João 5.12
João 17: 21.  “Para que todos 2º- Sem Cristo  Perdição
sejam um, como tu, ó Pai, o és em     Em Cristo  Salvação .João 3.18, Mat.4.12
mim, e eu em ti;  .  .  em nós, para 
que o mundo creia que tu me 3º- Sem Cristo  Escravidão .João 8.34
enviaste”.    Em Cristo  Libertação .João 8.36
Filip. 1: 27.   “Deveis portar-4º- Sem Cristo  Trevas .João 1.4-8
vosdignamente conforme o     Em Cristo  Luz .João 8.12
evangelho de Cristo . " num 5º- Sem Cristo  Desespero .Efesios1.12

mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé     Em Cristo  Esperança ITimoteo 1.1
do evangelho”.

II  CONGRESSO  NACIONAL   DE  IRMÃOS
Foz do Arelho, 25 e 26 Abril 2003
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ICor.10:32.  “Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos O envolvimento de todos na posição tomada.  v. 22
judeus,{33. } nem aos gregos, nem à igreja de Deus”. ( ICor.9:12;  4.  I Cor. 1:11-12; 3: 3,4; 4:6.  “O Perigo da Personalidade”
IICor.6:3) a)  O ensino.      I Cor. 1:13; 3:21 a 23.
IICor.12:18 “Não andamos porventura no mesmo espírito,sobre b)  O aviso.        I Cor. 3: 3, 4
as mesmas pisadas?” b)  O exemplo.   I Cor. 4: 6   { I Cor. 16: 12. }

5.  III João  9;       “O Perigo de querer ser Importante”
Alguns Princípios:      Que sejamos unidos: A denúncia da situação.     III João 9 a 11.
É a Vontade ardente do nosso Senhor Jesus Cristo. A vigilância.                       Act. 20: 31.
É um meio que o Senhor quer usar para comunicar ao mundo que o 
Pai o enviou.
É essencial perante a grandeza da batalha que enfrentamos. CORPO E FAMÍLIA
É a condição e o resultado de andarmos nas pisadas de Cristo. Daniel de Souza

Alguns Exemplos: Recebi um novo coração do Pai,
A Batalha contra Amaleque                       Êx. 17: 9 a 13. Coração regenerado,
A Reconstrução dos Muros de Jerusalém.  Ne. 4: 7 a 23. Coração transformado,
A Consolidação da Igreja Primitiva.          Act. 4:32 a 5:16. Coração que é inspirado por Jesus.
A Evangelização da Ásia.                          Act. 19: 8 a 20.  {26, 27 } Como fruto deste novo coração ,

Eu desfruto a paz de Cristo,
E já gozo vida Eterna,
Prec iosa  é  a  nossa  
comunhão

Somos Corpo,
E assim bem ajustado,
Totalmente ligado,
Unido, vivendo em amor.

Uma família ,
Sem qualquer falsidade,
Vivendo a verdade,
Expressando a glória do 
Senhor.

Uma família,
ESFORÇOS PARA MANTER A UNIÃO PERANTE AS Vivendo o compromisso ,
FORÇAS DA DESUNIÃO Do grande amor de Cristo.
 Por: Ivan Fletcher (C.B.Azeitão)
Prov. 6: 16 a 19. Eu preciso de ti,
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA SERMOS E MANTERMO- Querido irmão,
NOS UNIDOS: Precioso és para mim,
1.  O Novo Nascimento.  Mat. 13: 24 a 36  Querido  irmão.
2.  A Humildade de cada crente.  Fil. 2: 3 a 8.  {Ef. 4: 2 e 3 }
3.  A Aceitação por cada um da Supremacia  de Cristo.  Fil. 2: 9 a 11    
{Rom. 14: 9 }
4.  A Abnegação de cada crente.   I Cor. 10: 33.  II Cor. 10: 7, 12.   
{Num. 11: 29.

EXEMPLOS  BÍBLICOS:
1. Actos  6: 1 a 7.   “O Perigo de Murmurações”

a)  O assunto tratado publicamente   v. 2; 5.
Um parecer apresentado pelos apóstolos e aceite por todos. 
v.3 a 5.
As qualificações exigidas. v. 3.
A eleição por todos. v. 5.
A identificação dos apóstolos.  v. 6.
O resultado da resolução do problema.  v. 7.

2.  Actos  11: 1 a 18.  “O Perigo de Dogmatismo”
a)  “Uma exposição por ordem”.   v. 4 a 15.
Uma comparação com as Palavra de Deus.   v. 16.
Uma conclusão óbvia.        v. 17.
A humildade de Pedro.       v. 17.

3.  Actos  15: 1-29.  O Perigo de Diferenças de Doutrina”
A confrontação perante todos                          v. 2; 4,5.
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MÉTODOS

DE    EVANGELIZAÇÃO

l g u m a s  difícil, em qualquer parte, atrair pessoas para reuniões onde 
p e s s o a s  o único atractivo seja Deus.” Aargumentam O novo evangelho não se satisfaz apenas com a presença de 

que precisam de usar Deus. Ter só Deus não é suficiente. Precisam de algo mais. 
a mesma linguagem do mundo como uma estratégia para Notem as palavras de Paul Basset: “Uma forma subtil de 
evangelizar. agradar ao homem é comunicar o Evangelho da forma que 
O texto de I Co 9:22 diz “ Fiz-me tudo para com todos, para ele deseja ouvir, não da forma que ele precisa ouvir.”
de todos os meios chegar a salvar alguns”. Este texto tem A Antiga CRUZ tem sido substituída por uma nova. Tozer, 
sido usado para fundamentar tal argumento. Mas será esta diz: “A antiga cruz condenava os homens; a nova diverte-os “
ideia válida? A antiga cruz dava temor; a nova entretém. A antiga cruz 

destruía a confiança na carne, a nova estimula .
1. O método evangelístico de Jesus O novo evangelho tão em moda em shows de música, não 

prega as verdades bíblicas tais como a incapacidade natural 
Se analisarmos com honestidade  os métodos que Jesus usava do homem em crer, a morte de Cristo pelas Suas ovelhas e a 
no evangelismo, veremos que é bem diferente da mentalidade obra soberana do Espírito Santo que sopra onde e como quer e 
acima. Ele entrou na casa de publicanos e pecadores, falou que  não  dep end e dos  nos sos  mét odo s, por  mai s 
com homens e mulheres de péssima reputação, sem jamais extraordinários que sejam. O novo evangelho oferecido 
colocá-los à margem de Sua graça perdoadora. nestes encontros tem apenas preocupação em atrair grande 

número de pessoas, que compreendem perfeitamente o ritmo, 
Jesus ensina que o preço para seguí-lo é alto, que o caminho é o balanço, o som em altos decibéis, mas não compreendem a 
estreito e que poucos o encontram ( Mt 7:13,14). Em mais de mensagem do caminho estreito e que custa um alto preço.
uma ocasião, a própria mensagem de Jesus afastou de Si Este tipo de evangelismo tem tido sucesso em reunir diversos 
aqueles que não estavam dispostos a submeterem-se ao nível tipos de jovens, produzindo lágrimas e arrepios, mas tem 
de compromisso exigido por Ele (João 6:60-66; Lc 9:57-62). fracassado em produzir reverência profunda, espírito de 
“Quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de adoração e preocupação pela situação da igreja. Tem 
mim” (Mt 10:38) e “Assim todo aquele que dentre vós não fracassado pois tem-se preocupado em ajudar o homem e não 
renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo” (Lc em glorificar Deus.
14:33). Muitos que estão envolvidos neste tipo de evangelismo tem 

tido boas intenções, mas precisamos muito mais do que boas 
2. Evangelismo através do rock intenções para uma evangelização sadia. Precisamos de uma 

boa teologia, que considera o que Deus quer e exige, e não o 
O evangelho moderno que utiliza a musica do estilo rock e que o homem deseja.
sililares para encher estádios e comunidades cristãs, tem 
ignorado os alertas de Jesus sobre o discipulado que custa um 
alto preço. A graça tem sido esquecida dando lugar ao 3. CONCLUSÃO
emocionalismo e ao sensacionalismo. 
Este tipo de evangelismo prega uma fé fácil em torno de um Não precisamos adoptar os costumes, ritmos e linguagem do 
Salvador digno de dó. Muitos jovens e adolescentes mundo para o evangelismo. Não temos que ser iguais, temos 
desconhecem a salvação, apesar de presenciarem estes sim é ser diferentes. 
SHOWS EVANGELÍSTICOS. Eles buscam  sensações Devemos louvar a Deus através da música. Ela nos 
espirituais, não o louvor verdadeiro e o culto sentido  a Deus. proporciona alegria, emoção, prazer, temor e reverência. Não 
A música deve reflectir a Sua glória, sua beleza e santidade, devemos permitir que sob o disfarce da carência da 
deve conduzir o homem a Ele e aos Seus caminhos, e não a evangelização mais eficiente, a música essencialmente divina 
um a an im aç ão  su pe rf ic ia l qu e se rv e ma is  pa ra  seja substituída pelos músicos de Saul . Vamos entoar os 
entretenimento,  contribuindo assim para uma total cânticos de Sião, à semelhança de Cristo, que após cear e 
irreverência. antes de ir para o Getsêmani, cantou um louvor a Deus (Mt 
As razões do novo evangelho em utilizar a música rock, 26:30).
podem ser encontradas nas palavras de A W. Tozer: “É muito 
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