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Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por 
causa dos que me espreitam. 
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade; dispõe o 
meu coração para temer o Teu Nome.

Salmos 27:11 e 86:10



Estamos gratos a todos que voluntariamente tem sustentado este 
Ministério. (descrevemos os ofertantes e valores em euros)
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LOUVAR
Samuel Pereira

Editor

 Que significa Louvar? A Bíblia, refere que o louvor está ligado com a ideia de 
agradecimento, elogio, glorificação, exaltação, por aquilo que Deus fez  e faz Otanto na nossa vida  como na dos outros. (Sl. 145:4; Sl. 147:12-13;).

Isto é, o louvor a  Deus é resultante  do nosso sentimento de gratidão devido à  Obra 
Redentora de Seu Filho  e às bênçãos que ao longo da vida recebemos.

Quando falamos em louvor,  normalmente  pensamos 
nos cânticos ou  hinos que entoamos na igreja,  mas o 
louvor a Deus não se limita apenas a cantar.  Louvor é 
muito mais.
"Portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra 

coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus" (I 
Co. 10:31). 
Este conselho do apóstolo Paulo  assegura-nos que o 

Louvor deve  ser praticado como um estilo de vida. 
Assim o Louvor deve ser manifestado no nosso falar, 

no pensar, no vestir, no trabalhar, no estudar, no orar e 
no cantar. 
O crente no Senhor Jesus é uma pessoa que ganhou a 

vida eterna não pelos seus méritos mas pelos de Jesus  
O Salvador, e esta razão é mais que suficiente para ter 
em consideração a constante 
busca no Louvor e também na 
Adoração daquele que merece a 
nossa fidelidade e compromisso.
Fazer TUDO para Gloria de 

Deus responsabiliza-nos  ao ponto 
d e  i n c e s s a n t e m e n t e  n o s  
preocuparmos com a nossa 
actividade, posição, acções, 
conversas e pensamentos.
Na verdade não é fácil estar 

no grupo dos santos que tem 
prazer em louvar e glorificar sempre o nosso Mestre, mas 
que é um desejo constante daquele que ama a Jesus, não 
tenho dúvidas.



o número anterior falamos recuperação de muitas verdades divinas Todos os verdadeiros servos de Cristo, 
sobre o primeiro missionário que há muito haviam sido soterradas sob nos  cam pos  mis sio nár ios  ou em Ndos "irmãos", que foi António o acumulo do entulho das tradições qualquer outro trabalho, recebem o seu 

Norris Groves. Isto aconteceu em 1829, eclesiásticas e das superstições. sustento do Senhor. Não saíram, nem 
tendo este amado irmão saído de Grupos de crentes começaram a reunir- devem sair confiados nas promessas dos 
Inglaterra, com a idade de 34 anos, com se simplesmente no nome do Senhor homens, mas sim confiados no Senhor 
sua esposa e 3 filhos, percorrendo um Jesus Cristo, reconhecendo a unidade do que os chama e é poderoso para os 
trajecto de 2.034 km. Esta viagem foi Corpo único da Igreja, o senhorio de sustentar, guiar e usar. Isto requer fé por 
feita de barco até S. Petersburgo, na Cristo em Sua assembleia e a liderança parte dos servos de Deus, mas quanto 
Rússia e depois por carroça, com do Espírito Santo. Aqueles crentes maior a fé, tanto maior será demonstrada 
mudança de cavalos e por estradas e reconheceram não dever fidelidade a a fidelidade de Deus. E isto dá ao 
situações incríveis. O movimento dos qualquer  denominação,  não tomar obreiro, para além do bem inestimável 
irmãos estava a dar os seus primeiros qualquer nome sectário, não reconhecer da sua liberdade e independência, uma 
passos e este amado irmão não tinha líder humano e esforçarem-se por fé provada, que é mais preciosa do que o 
mais que meia dúzia de anos de retomar ao padrão neo-testamentário ouro, provado pelo fogo e achará em 
contactos com outros irmãos, naquilo a para a Igreja. Desde então, Cristo, o louvor, honra e glória, na revelação de 
q u e  c h a m a m o s  l i b e r d a d e  e   Cabeça e Senhor da Igreja, tem mantido nosso Senhor Jesus Cristo -I Pd. l :7. 
independência, para buscarmos  e um testemunho em muitas partes do 

* Carlos Alvesseguirmos a vontade do Senhor. mundo onde assembleias locais de 
Director do Refrigériocrentes buscam, devotadamente, seguir 

Hoje, temos crentes, e até irmãos com o padrão do Novo. Testamento.
responsabilidade na obra do Senhor que 
não apreciam estes valores que Obreiros e missionários. 
herdamos dos irmãos do passado. Desde a saída para a obra missionária 
Pensam que assim não temos futuro. Eu do primeiro obreiro, não se pode 
gostaria de dizer a tais irmãos que, se contar a quantidade dos obreiros 
certas denominações tomassem conta que têm deixado suas ocupações 
da s i gr ej as  on de  se  en co nt ra m,  profissionais para obedecerem à 
perderiam imediatamente esta liberdade chamada do Senhor. Calcula-se 
e independência. Tais irmãos o que que mais de 4.000 irmãos e irmãs 
precisam é de examinarem um pouco das nossas assembleias, de 1872 
mais, na Bíblia, sobre o modelo que o a 1973 , saíram para a obra 
Senhor nos deixou para a Sua Igreja e a missionár ia, trabalhando em 
razão da  exis tência  do nosso  pelo menos 100 países (ver 
movimento. li vr o Os Distintivos das 

Assembleias, por H.G.Mackay). 
Eis a história. Hoje mesmo, só do Reino 
Nas primeiras décadas do século 19 Unido, há 380 missionários 
surgiu quase simultaneamente em várias espalhados por 45 países no 
localidades Dublin na Irlanda, Londres e mundo (Echoes, Dayly Prayer 
Plymouth na Inglaterra, um movimento Guide). Se juntarmos os servos 
de pessoas preocupadas com o baixo e servas do Senhor oriundos da 
nível de espiritualidade entre aqueles Suíça,  Alemanha,  América, 
qu e p ro fe ss av am  o c ri st ia ni sm o Canadá, Austrália, etc., quantos 
evangélico. Alguns deles eram mesmo ainda nos nossos dias o Senhor 
mi ni st ro s or de na do s em  vá ri as  está a enviar e sustentar ? E se 
denominações. Tal exercício da alma os acrescentarmos também aqueles 
levou a um es tudo profundo das  que, nos seus países de origem 
Escrituras, tanto particular como vivem dependentes do Senhor para 
colectivamente.  O resultado foi a o suprimento das suas necessidades? 
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O papel da Igreja
no século XXI

Por Jayro Gonçalves
Brasil

 Santidade é fundamental para contaminados pelo mundo    (Jo 17:15; I 
que a Igreja exerça, com Jo 2:15-17).Aresultado eficiente, a sua  

gloriosa missão no mundo. É uma área b) Conformação com certo padrão de 
pouco levada a sério, nos dias de hoje, vida (Cl 2:16-23)
quando suportamos terrível pressão que o -Moralismo. O budismo, confucionismo, 
contexto em que estamos metidos nos e outras  ideologias ou formas  religiosas 
impõe. A poluição do mundo é intensa e consistem em doutrinas com conteúdo 
afecta, seriamente, a santidade necessária filosófico moralista, mas nem por isso são 
da Igreja, através de todos os meios de santas consoante o conceito bíblico de 
informação disponíveis no mundo. santidade. No sentido primário conceituamos a 

Está aí uma área que carece de muita -Abstinências de certas comidas e/ou Sa nt if ic aç ão  co mo  a at it ud e de  
atenção da Igreja no presente século, para bebidas “separação” e de “dedicação” .  Tem, nesse 
que o Senhor possa realizar o seu propósito sent ido ,  dois  aspectos  a  serem 
através dela. c) Obediência a regras ou ritos de considerados:

Em Ef. 5:25-27 Paulo  refere-se à Igreja formalismo religioso (Gl 4:8-10; 6:15) - Aspecto negativo da santificação:  é a 
com estas palavras: “Cristo amou a igreja e - A fonte de santificação do crente não é o separação de tudo o que é comum e 
a si mesmo se entregou por ela, para que a “legalismo” profano (mundano);
santificasse, tendo-a purificado por meio - Paulo condena os ensinadores falsos - Aspecto positivo da santificação:  é a 
da lavagem de água pela palavra, para a que querem impor à Igreja regras e separação para Deus, o que envolve a 
apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem regu lame ntos  que não cond uzem  à ”dedicação”
mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santificação (C l 2:8-15)
porem santa e sem defeito” Vejamos alguns exemplos na história do 

Que texto precioso e solene sobre a d)Manifestações ruidosas ou emotivas, povo de Israel:
essencialidade da santidade da Igreja do beatices  -dias  Dt 5:12
Senhor! A santidade é assunto muito -A santificação é resultante da operação  -casas ou campos  Lv 27:14-22
importante em todas as Escrituras. constante da Graça de Deus na nossa vida -objectos  Ex 29:37;Dt 30:25-29

Porque, como lemos em Lv 1:44-48, (I Ts 4:1-7), quando lhe abrimos espaço -pessoas ou animais  Ex 13:2; 29:44; Lv 
devemos ser santos porque Deus é Santo! para uma verdadeira e efectiva experiência 11:43-45

Deus é Santo, Santo, Santo (Is  6:3) e não da plenitude do  Espírito Santo (Ef. 5:18).   
usa os que não sejam santos!  Por isso Em I Ts 4:1 Paulo fala em “progredindo O acto de separar exige, necessariamente, 
re al iz ou , at ra vé s da  re ge ne ra çã o,  cada vez mais”, o que nos leva a perceber o purificação. Podemos fazer a aplicação 
resultante da obra de redenção do homem, aspecto progressivo da santificação, que é dessa ilustração histórica na experiência 
efectuada pelo Senhor Jesus Cristo, no operada pela graça do Senhor, mas que de santificação do cristão da seguinte 
Calvário,  a nossa santificação imp lica, necessari amente , na nos sa maneira:

O desafio do Senhor no Sl 24:3-4 disposição de vontade e atitude sincera de - Aspecto negativo da  santificação do 
continua actual e essencial: “Quem subirá permissibilidade da acção do Senhor, cristão : implica , necessariamente, na 
ao monte do Senhor? Quem há de operadora da santificação.  Paulo fala, separação  do pecado (II Co 7:1)
permanecer no seu santo lugar?  O que é também, nesse texto, da relação  da nossa -Aspecto positivo da santificação do 
limpo de mãos e puro de coração”. santificação com a “vontade  de Deus” cristão : implica , necessariamente, na 

(v.3).  Todo esse texto em Ts evidencia que rend ição  to ta l  e  incondic iona l ,  
a santificação  tem a ver com a nossa oferecendose    (dedicação)  para Deus 
postura ética, moral e espiritual (condições para a realização plena da Sua soberana 

a) Afastamento de seres humanos do ser interior)  e não com as levianas e até vontade (Rm 12:1-2)
(Jo 17:15) hipócritas manifestações exteriores de Deu s qu er q ue c ada  cri stã o se ja 
-O Senhor nos envia a pregar no mundo religiosidade vã, sem correspondência ao absolutamente separado do pecado e de 

(Mc 16:15) que realmente somos na nossa experiência toda a forma de mal e, ao mesmo tempo, 
-Não podemos viver isolados (I Co 5:9- de vida cot idiana .  Essa fal ta de deseja que cada um seja um vaso de honra 

10) autenticidade não condiz com a necessária apropriado para  o seu uso ( II Tm 2:21).
-Temos que viver no mundo sem sermos santidade.

2.  O QUE É SANTIFICAÇÃO

A. Sentido primário da Santificação

1. O QUE SANTIFICAÇÃO NÃO É

      

III - Igreja: compromisso com a santidade
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B. Sentido posicional da Santificação

C.  Sentido prático da Santificação

D. Sentido final da Santificação

4. Resultados práticos da comunhão na 
vida do cristão

IV.  IGREJA  COMPROMISSO COM 
A COMUNHÃO

2. O que impede a comunhão activa com 
Deus

1.Alguns aspectos bíblicos sôbre 
aComunhão com Deus

3. O que estimula a participação activa 
na Comunhão

No sentido posicional todo o verdadeiro 
cristão é santo de Deus. Vejamos alguns 
aspectos desse sentido da santificação:
- A santificação posicional é um acto 
soberano de Deus, mediante a obra de 
Cristo (Hb10:9-10);
- O cristão verdadeiro é santificado em 
Cristo (I Co 1:2);
- O cristão verdadeiro é santificado por 
vocação divina (Rm 1:7; Hb 3:1)
- A santificação posicional não depende 
das nossas falhas ou imperfeições pessoais 
(I Co 3:1-3; cf  6:11)
- Isso não significa liberdade para 
a n d a r m o s  c o m o  q u e r e m o s .  H á  
necessidade de santificação prática.
.

Somos chamados para a santificação 
prática (também tem o sentido de 
santificação progressiva), que assim se 
define:
- É uma progressiva manifestação da  AGORA: a) Humildade - Tg 4:10; I Pd 5:6.
semelhança de Cristo (II Co 3:18) Aproximados pelo sangue temos Paz (Ele b) Confissão de pecados  -  I Jo  1:8-10; 
- Pelo andar humilde, obediente e é a nossa paz) 2:1-2.
agradável a Deus (Fp 2:5-8; I Ts 4:1) c) Certeza de salvação -  Rm 8:14-17, 31-
- Pela obediência à Sua Palavra (Jo 17:17; I b)  I Co 1:9 39;  II Co 4:16-18.
Pd 1:14-15, 22 e 25) Alcançada pela fé em Cristo d) Exercício de oração  -  Mt 26:41; 6:5-9; 
- Pela separação do pecado e rendição 21:22; Jo16:4; 14:13-14.
integral e incondicional a Deus para c)  I Co 1:9 e 1:12 e) Obediência  - Mt 7:21; At 4:19; 5:29.
realizar a sua vontade (Rm 5:11-14, 19-22; Pressupõe separação para Deus f) Fidelidade - I Co 15:58; II Tm 2:5; Ap 
12:1-2) 2:10.
- Mediante a ocupação pessoal com o d) I Co 1:12 g) Estudioso da Palavra de Deus -  II Tm 
Senhor (II Co 3:18; cf Jo 16:26;  16:13-14) Tem carácter universal. 2:15; I Tm 4:15.

h) Santidade -  Mt 5:48; Rm 12:1
e)  I Co 1:9 
É estabelecida em carácter eterno por 

É a consumação do propósito de Deus em Deus, porque Ele é fiel.
nossa Santificação. Na vinda do Senhor 
Jesus  Cristo seremos como Ele é.  f)  Tg 2:26
Seremos transformados à Sua própria A participação activa depende de nosso Apontamos três resultados práticos do 
imagem, perfeitos para sempre (Rm 8:29; estado espiritual. exercício constante da comunhão com 
Fp 1:6; 3:20-21;  I Jo 3:2). Deus:

g) Tg 3:8-9 
Assemelha-nos mais e mais a Cristo (Gl a) Promove o progresso do nosso 
2:20). conhecimento de Deus e da Sua vontade  - 

II Pd 3:18; Rm 12:2.

É através da comunhão com Deus que a b) Fornece ao cristão a necessária 
Igreja se capacita no exercício do capacidade espiritual para viver e actuar 
verdadeiro amor, porque “Deus é Amor” (I a) Orgulho - Mt 23:12; Rm 1:22;  II Co em plena harmonia e equilíbrio com Deus, 
Jo 4:8). A comunhão com Deus é um 10:l7,18 com os outros e consigo mesmo, 
privilégio de todo o verdadeiro cristão. b) Hipocrisia -  Mt 7:4-5, 21-23 alcançando os frutos que Deus tanto deseja 

b) Inveja -  I Co 3:3; Gl 5:21 na sua experiência de vida cristã - Fp 4:7-9
c)  Impureza -  Mt 7:20-23;  Rm 6:12-14
d) Mentira -  Jo 8:43-44;  Ef 4:25; l 3:9 c)  Estimula em nós o exercício do amor, 
e) Maledicência - Rm 3:13-14; Tg 1:26; característica fundamental do cristianismo 

a). Ef 2:13-16 - Possibilitada pela obra da 3:2, 6-10. solidário  Tg 2:14-17.
Redenção.  Pelo sangue na cruz temos paz.
       ANTES:

Continua no próximo número       separados da comunidade
       estranhos e  sem Deus
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Hudson Taylor
O homem que amou o Senhor e a China

Introdução 

Os Anos de Provação

Conversão e Chamada

Novos Horizontes

Última Viagem

Partida Para China

nação, todos os dias ele orava, pedindo que 
ames Hudson Taylor, nasceu em Deus enviasse pessoas dispostas a ganhar 
1832, na cidade de Barnsley, em as almas chinesas. Juntamente com o Sr. F. JYorkshire, na Inglaterra. Era de Gough, Hudson fez a revisão do Novo 

famíli a metodi sta , e recebeu mui ta Testamento para o chinês e escreveu vários 
influência espiritual de seus pais e avós, artigos sobre as missões na China. 
bem como seus irmãos William e Amélia. 
Quando Hudson tinha apenas cinco anos, 
ele disse ao seu pai: “Quando eu crescer Ao recrutar alguns missionários, Taylor viu 
serei um missionário na China”. a necessidade de ter uma missão que 

suportasse e direcionasse esses novos 
missionários no interior da China. Para este 

Em Junho de 1849, aos dezassete anos, ao fim, é que a “Missão para o Interior da 
ler um folheto escrito pelo seu pai acerca da China” foi fundada. Durante o tempo que 
obra de Cristo, Hudson compreendeu o esteve na Inglaterra, enviou cinco obreiros 
plano da salvação, e como resultado, para a China, e em 1864, Hudson pediu a 
entregou sua vida a Jesus. Neste mesmo Deus 24 missionários, dois para cada 
ano, sentiu a chamada do Senhor para província já evangelizada no interior e dois 

perigos de morte, ele chega finalmente em trabalhar como missionário na China. Logo para a Mongólia. Deus assim cumpriu o seu 
Xangai. Ao juntar-se com outros começou a aprender o Mandarim através de desejo, e em 26 de Maio de 1866, Hudson e 
missionários ingleses, residentes daquela uma cópia do Evangelho de Lucas. Hudson Maria,  seus quatro  filhos  e os 24 
mesma cidade, Hudson notou a grande também soube da grande necessidade de missionários embarcavam para a  China.
deficiência da evangelização no interior do médicos na China, e começou a estudar Num período de três anos, Hudson sofreu a 
paísmedicina, a fim de estar preparado para o perda de sua filha mais velha Gracie, seu 
Ponderando tudo isso em seu coração, campo em que iria trabalhar. filho Samuel, seu filho recém-nascido, e 
Hudson decidiu que haveria de trabalhar no Estudou Teologia, Latim e Grego. Por em Julho de 1870, sua esposa também 
interior da China, onde o evangelho não saber que deveria depender totalmente de morre de cólera. Mesmo passando por este 
tinha sido levado. Assim,  começou o seu Deus para o seu sustento diário na China, vale, Hudson Taylor não desistiu de sua 
trabalho distribuindo literatura e porções Hudson muitas vezes colocava-se em chamada para a grande China. 
bíblicas para as vilas ao redor de Xangai, situações para provar sua própria 
sendo uma delas Sungkiang. Ao estar no fidelidade e confiança em Deus. Enquanto 
meio do povo, ele notou como as pessoas o est ava  em Hul l, viv ia bas ica men te Em 1882, Hudson orou ao Senhor por 70 
olhavam diferente por causa de sua roupa alimentando-se de aveia e arroz, e grande missionários, e fielmente Deus proveu os 
ocidental. Sendo assim, ele decidiu adoptar parte do seu salário ofertava para a obra do missionários e o suporte para cada um 
os costumes da terra, vestindo-se como um Senhor. Um certo dia, quando evangelizava deles. Em 1886, Hudson toma outro passo 
chinês, deixando seu cabelo crescer e os pobres, um certo homem pediu-lhe que de fé, e pede ao Senhor 100 missionários. 
fazendo uma trança, como os outros fosse orar por sua esposa que estava a  Em Novembro de 1887, Hudson parte com 
chineses. Este acto conquistou o respeito de morrer em casa. Ao chegar ali, viu uma casa 100 missionários para a China. 
muitos chineses, porém, para os cheia de crianças passando fome, e a mãe  
missionários ocidentais, uma falta de estava muito enferma. 
senso.Compadecido daquela situação, depois de Em Abril de 1905, com 73 anos, Hudson 
Em 1856, Hudson começou a trabalhar na orar, tirou do seu bolso a única moeda que Taylor faz a sua última viagem à China. Ao 
cidade proeminente de Ningpo. Ali,  casou-tinha, o sustento da semana, e ofereceu ao chegar em Xangai, ele visita o cemitério de 
se em Janeiro de 1858 com Maria J. Dyer, casal. Milagrosamente, naquele mesmo Yangchow, onde sua esposa Maria e quatro 
filha de missionários, porém orfã, que dia, alguém lhe procurou e trouxe um de seus filhos foram sepultados, durante o 
trabalhava numa escola para meninas. Um en ve lo pe  ch ei o d e d in he ir o.  Es ta  seu trabalho naquele grande país. Após 
ano depois, Hudson assumiu a direcção da experiência ensinou  Hudson que Deus era  hav er per cor rid o tod os as mis sõe s 
Missão Hospitalar de Londres em Ningpo. Seu Provedor. estabelecidas pela sua pessoa, Hudson 
Não só Deus o prosperou, como muitos dos Taylor, estabelecido agora na cidade de 
doentes aceitaram a Jesus. Changsa, deitou-se numa tarde de 1905 
Depois de estar sete anos na China, Hudson No dia 19 de Setembro de 1853, com 21 para descansar, e deste sono acordou nas 
regressou a Inglaterra por motivos de ano s, e ass oci ado  à Soc ied ade  de mansões celestiais.  A voz que 52 anos atrás 
saúde. Ao partir em 1860 não imaginava Evangelização Chinesa, Hudson Taylor havia dito a Hudson Taylor: “Vai à China”, 
que estaria seis anos longe do campo. partiu para a China a bordo do navio de agora  dizia: “Bem está, servo bom e fiel. 
Apesar da distância, o seu coração estava carga chamado Dumfries. Após seis longos Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te 
ligado à China. De frente a um mapa da meses de viagem com intempéries e colocarei; entra no gozo do Teu Senhor". 



ESTUDO BÍBLICO

finanças

Refrigério 94

Set.-Out. 2003 7
Vida Cristã

MISSÕES
eligião significa religar, e o 5-Apenas Jesus pode levar o homem a semelhante aos homens; e, achado na 
propósito de Deus ao enviar o seu Deus: forma de homem, humilhou-se a si Rúnico filho a terra para morrer na "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, mesmo, tornando-se obediente até a morte, 

cruz, foi justamente  esse: re ligar, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, e morte de cruz. Pelo que também Deus o 
reconst ruir o relacionamento  com o senão por mim" (João 14: 6). exaltou soberanamente, e lhe deu o nome 
homem, dar-lhe uma nova oportunidade "E em nenhum outro há salvação; porque que é sobre todo nome; para que ao nome 
para tê-lo no convívio celestial em plena debaixo do céu nenhum outro nome há, de Jesus se dobre todo joelho dos que estão 
comunhão com o Pai, Filho e Espírito dado entre os homens, em que devamos ser nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e 
Santo. salvos"(Atos 4: 12). toda língua confesse que Jesus Cristo é 

Senhor, para glória de Deus Pai"  
(Filipenses 2: 5 - 11).

1-A autoridade e veracidade das  1-Ele veio para salvar o mundo:
Escrituras: "Ela dará à luz um filho, a quem chamarás 
"Toda a Escritura é divinamente inspirada JESUS; porque ele salvará o seu povo dos 1-O Espírito foi enviado para guiar a 
e proveitosa para ensinar, para repreender, seus pecados" (Mateus 1:21). igreja:
para corrigir, para instruir em justiça" (II "Quando vier, porém, aquele, o Espírito da 
Timóteo 3: 16). 2-Ele estabeleceu na igreja uma visão verdade, ele vos guiará a toda a verdade; 

ampla do reino: porque não falará por si mesmo, mas dirá o 
2-A soberania de Deus na terra: "Também vos digo que muitos virão do que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas 
"Quando Abrão tinha noventa e nove anos, oriente e do ocidente, e reclinar-se-ão à vindouras" (João 16; 13).
apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino 
Deus Todo-Poderoso; anda em minha dos céus" (Mateus 8: 11). 2-O Espírito veio para dar vida à Igreja:
presença, e sê perfeito" (Gênesis 17: 1). "E, se o Espírito daquele que dos mortos 

3-Ele cumpriu o chamado de Deus na ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele 
3-O amor de Deus para com o homem: terra: que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus 
"Porque Deus amou o mundo de tal "Depois lhe disse: São estas as palavras há de vivificar também os vossos corpos 
maneira que deu o seu Filho unigénito, que vos falei, estando ainda convosco, que mortais, pelo seu Espírito que em vós 
para que todo aquele que nele crê não importava que se cumprisse tudo o que de habita"  (Romanos 8: 11).
pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3: mim estava escrito na Lei de Moisés, nos "Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes 
16). Profetas e nos Salmos" (Lucas 24: 44). disse: Autoridades do povo e vós, anciãos" 

(Atos 4: 8).
4-A con diç ão pec ami nos a do ser  4-Ele doou a sua vida para realizar a 
humano: obra missionária na terra: 3-O Espírito mpulsiona-te para realizar 
"Porque todos pecaram e destituídos estão "Pois também o Filho do homem não veio a obra missionária:
da glória de Deus" (Romanos 3: 23). para ser servido, mas para servir, e para dar "Porque não ousarei falar de coisa alguma 
"Pois do céu é revelada a ira de Deus contra a sua vida em resgate de muitos" (Marcos senão daquilo que Cris to por meu 
toda a impiedade e injustiça dos homens 10: 45). intermédio tem feito, para obediência da 
que detêm a verdade em injus tiça.  parte dos gentios, por palavra e por obras, 
Porquanto, o que de Deus se pode 5-Ele renunciou grandes privilégios pelo poder de sinais e prodígios, no poder 
conhecer, neles se manifesta, porque Deus para fazer missões na terra: do Espírito Santo; de modo que desde 
lho manifestou .Pois os seus atributos "Tende em vós aquele sentimento que Jerusalém e arredores, até a Ilíria, tenho 
invisíveis, o seu eterno poder e divindade, houve também em Cristo Jesus, o qual, div ulg ado  o eva nge lho  de Cri sto "  
são claramente vistos desde a criação do subsistindo em forma de Deus, não (Romanos 15: 18 - 19).
mundo, sendo percebidos mediante as considerou o ser igual a Deus coisa a que se 
coisas criadas, de modo que eles são devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, 

* Adaptadoinescusáveis" (Romanos 1:18-20). tomando a forma de servo, tornando-se 

A Autoridade bíblica para fazermos  JESUS É REFERENCIA PARA 
missões: FAZERMOS MISSÕES

O ESPÍRITO SANTO É O MAIOR 
COOPERADOR EM MISSÕES
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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 

BOLÍVIA - AMÉRICA DO SUL

S. TOMÉ E PRÍNCIPE

no meio da construção a empresa chegou Dissemos-lhes: "Não, são amigos,  olhem 
ao território dos índios ayoreos no grande o que nos deram! Voltaram a dizer: "Se são 
chaco boliviano-paraguaio. Os ayoreos amigos, que nos dêem também essas 
eram considerados como assassinos e coisas". O problema é que os missionários 
muito perigosos, pois matavam gente já não tinham o que dar e foram mortos 
civilizada. Eles começaram a matar os por aquele grupo". 
trabalhadores da estrada de ferro e a obra O nome daqueles missionários são: 
foi quase paralisada, pois ninguém queria Cecil Dye, Roberto Dye, David Bacon, 
arriscar a sua vida naquele trabalho. O Jurgen Hosbach e Heldon Hunter. 
governo mandou o exército para proteger Mais tarde, a irmã Jean Dye Johnson, 
os trabalhadores e a obra entretanto foi esposa de um dos irmãos Dye, escreveu o 
concluída. livro "God Planted Five Seeds" (As cinco 

Os missionár ios  ficaram a saber sementes que Deus plantou). Enquanto o ENTRARAM PARA 
daqueles indígenas e  interessaram se em mundo estava distraído com a segunda NUNCA MAIS VOLTAR
ir ate  ele s para comunicar-lhes o guerra mundial, Deus não Se distraiu, mas 
Evangelho. Sete deles começaram a plantou aquelas cinco sementes nas selvas 
viagem pelo mato. dos ayoreos, as quais  transformaram-se  

No meio do caminho a comida acabou e em igrejas locais que existem até hoje para 
dois deles voltaram para a cidade para a Sua Glória.

umas conferências numa cidade * Geraldo Nunesbuscar mais alimento. Os cinco deixaram 
Santa Cruz de la Sierra, Bolíviachamada Yapacani, ouvimos o suas armas que tinham levado para matar 

www.obreiros.netNirmão Daniel Gil, missionário e passarinhos e animais para comer num 
director da missão ETNOS (Centro de lugar escondido, para não chegar aos 
Discipulado Missionário). Ele é filho de indígenas com aparência de inimigos. 
missionários americanos, nascido em Entraram para nunca mais voltar! 
Cochabamba, criado no estado de Beni, Desapareceram definitivamente. 
mas mora  em Santa Cruz de la Sierra. Mais tarde os dois que levavam 

alimentos só encontraram coisas e roupas 
Ele fez exposições sobre a obra pelo caminho. O guia José Moreno, os 

missionaria na Bolívia que aqui  demais missionários e as esposas dos 
reproduzo. desaparecidos  procuraram-nos por dias, 

"Nos anos 40, cerca de 20 missionários meses e anos, mas nada encontraram. 
da missão Novas Tribos dos EUA vieram à Mais tarde intensificou-se o amor pelos 
Bolívia para começar a obra entre povos ayoreos e aquele grupo conseguiu 
não alcançados. Eles tinham o irmão José penetrar naquela tribo e aprender seus 
Moreno como guia e tradutor. costumes e o seu idioma.

Foram às autoridades de uma cidade e Um dia, no ano 1947, os missionários 
mbora aqui na Europa o verão disseram que queriam ir a alguma tribo relataram aos ayoreos a história dos cinco 
tenha chegado na sua plenitude, "não alcançada" para falar-lhes do missionários desaparecidos. Esinto-me como Elias na caverna do Evangelho de Jesus Cristo. Um ayoreo disse: "Eu sei o que 

monte "Horebe, o monte de Deus". Meu Responderam: "Oh não! Para que ir a aconteceu com eles, pois eu estava ali 
coração anseia por ouvir: "volta ao teu eles? Não passam de seres bárbaros, quando foram vitimados". 
caminho". Porém, estou certo  que devo índios selvagens e vivem como animais". Prosseguiu: "Os cinco missionários  
permanecer um tempo maior fora do Os missionários disseram: "São seres aproximaram-se de nós e foram amigáveis 
nosso campo de batalha. Enquanto isso, humanos criados à imagem de Deus e connosco, doando-nos algumas coisas 
em família, estamos empenhados em precisam do Evangelho para salvação". boas e gostosas para comer. De repente 
cuidar da saúde. Adriana e Ana Maressa Naquele tempo construía-se a estrada de apareceu um grupo rival e começou a 
estão bem. O Asafe, tem diversos exames ferro que ligaria Roboré a Puerto Suarez, dizer-nos: "Quem são eles? Que fazem 
e consultas marcadas até Dezembro.fronteira com Corumbá-MS, Brasil. Bem aqui? Eles são inimigos e devem morrer". 

"Se o grão de trigo, caindo na terra não morrer, 
fica ele só, mas se morrer produz muito fruto" 

(João 12:24)
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O objectivo é avaliar se há sequelas ou aposentadoria de 30 reais mensais, mas temida no país), e ele disse: "Aí está meu 
complicações decorrentes das 12 malárias tem um sorriso estampado no rosto. Nos advogado". Por razões óbvias, ele foi 
que ele passou. quatro anos que convivemos com ele, libertado e não mais mexeram com ele. 
Quanto a mim, tenho sido acompanhado depois da sua conversão, nunca ouvimos No entanto, recentemente a notícia da sua 
pelo Dr. António Calaim. Este irmão não é qualquer murmuração sair da sua boca. conversão e abandono da feitiçaria, correu 
apenas nosso médico, mas um servo do Cultiva um coração agradecido e é um toda a ilha chegando aos ouvidos das 
Senhor pelo qual damos muitas GRAÇAS exemplo de contentamento. autoridades. Por esta razão o processo foi 
a Deus. O irmão Naite Mulao está preso. A reaberto e ele irá a julgamento. 
Em São Tomé, realizou-se no dia 15/6 mais acusação são de crimes efectuados por OREM por ele, pois se o diabo foi seu 
um baptismo assistido por várias centenas meio da feitiçaria na década de 80. Na ad vo ga do  de  de fe sa  no  pa ss ad o,  
de pessoas. Onze irmãos identificaram-se época descobriram com ele uma lista com certamente está sendo o de acusação neste 
publicamente com Cristo. Dentre eles mais de uma dezena de nomes de pessoas momento. Sobretudo queremos que o 
estava o irmão Manoel Sacramente, agora que haviam morrido de forma misteriosa. nome de Jesus seja exaltado em tudo isto.
com 84 anos de idade. Ele é o única idoso Em 1989 ele foi preso e no interrogatório 

*Amilton Cardoso Bernardo,alcançado pelo Evangelho na vila de pe rg un ta ra m- lh e:  " On de  e st á te u 
São Tomé e Príncipe,Ribeira Afonso. Mora sozinho, anda de advogado"? Neste instante entrou na sala 

b e n g a l a s ,  s o b r e v i v e  c o m  u m a  uma cobra preta (a única cobra venenosa e 

Fui ao hospital do Senhor fazer um "check-up" de rotina e constatei que estava doente.

Quando Jesus mediu a minha pressão, verificou que estava fraco de ternura.

Ao tirar a temperatura, o termómetro registou 40 graus de egoísmo.

Fiz um electrocardiograma e foi me diagnosticado falta de amor, pois minha artéria estava bloqueada e 
não estava a abastecer o meu coração vazio.

Passei pela ortopedia, devido á dificuldade de andar lado a lado com meu irmão e não conseguia 
abraçá-lo por ter fracturado o braço, ao tropeçar na minha vaidade.

Constatou-se que tinha miopia, pois não conseguia ver para além das aparências.

Queixei-me da audição e verifiquei  bloqueio em decorrência das palavras vazias do dia-a-dia.

Obrigado, Senhor, por não ter me cobrado  consulta, pela sua grande misericórdia.

Prometo, que ao sair daqui, somente vou usar os remédios naturais que estão no Evangelho.

Vou tomar diariamente, no meu levantar, chá de agradecimento; no trabalho, uma colher de sopa de 
bom dia; e de hora em hora, um comprimido de paciência, com um copo de humildade. Ao chegar em 
casa, Senhor, vou tomar, diariamente, uma injecção de amor e, ao  deitar, duas cápsulas de consciência 
tranquila

Prometo prolongar este tratamento preventivo por toda a minha vida, para que quando eu for chamado, 
possa ser achado digno de ser Seu filho.

Obrigado Senhor, e perdoe-me.

De seu cliente. 

Uma história
do

Hospital
*

Enviado por
David Costa

 Armagedom deve acontecer em 2006. Já que, por um descuido, de 2000 passou, a 2006 não chegará. É o que afirma o escritor 
Michael Drosnin, autor do livro O Código da Bíblia, editado pela Cultrix em 1998. Drosnin assegura que a Bíblia tem um código Osecreto no qual foram previstos inúmeros infortúnios, como o assassinato do presidente John Kennedy, em 1963, a renúncia 

forçada de Richard Nixon, a Guerra do Golfo, a predição da morte de Yitzhak Rabin, em 4 de Novembro de 1995 e outros acontecimentos, 
como o holocausto nazista. 
 O sistema baseia-se na contagem das palavras e espaços entre palavras, formando padrões codificados. As estatísticas são calculadas 
automaticamente por computador que regista as combinações entre palavras fazendo os testes da proximidade e dos intervalos - 
normalmente entre 50 letras, sempre sobre o texto hebraico antigo, sem separação de pontos e vírgulas.  
Eliahu Rips, o judeu que descobriu este código afirma: \"A regra é que tudo o que existiu, existe e existirá até ao fim dos tempos, está escrito 
na Torá (A Lei de Moisés), da primeira à última palavra. E não apenas em termos gerais, mas até ao particular de cada raça e de cada pessoa 
individualmente, com pormenores dos pormenores de tudo o que lhe aconteceu desde o nascimento à morte\" . 
Através deste código Rips localiza na Bíblia apenas os anos 2000 e 2006 como claramente codificados juntamente com as palavras \"guerra 
mundial\" ou \"holocausto atômico\", além de serem anos em que dois grandes terremotos arrasariam parte de Israel e a China. 

http://www.jornalhoje.com.br/especial/newfiles/jh%20Fim%20dos%20tempos.php

Curiosidade "Fim do mundo" previsto em código
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AVIVAMENTO
I Encontro Nacional de Irmãos

Organizado pela Comunhão de Igrejas de Irmãos em Portugal e Corporação Evangélica de Coimbra

Por
Walter Alexander

A FOME DE EXPERIMENTAR 
“AVIVAMENTO

1. O CONCEITO DE AVIVAMENTO

2.O CANAL QUE DEUS USOU

caso da Igreja é a idéia de evidenciar a vida quebrantado, prostrando-se no pó da terra 
de Deus, a vida abundante em Cristo. perante Deus com humildade profundo e o 

A l g u n s  d i z e m  q u e  a  p a l a v r a  abandono do pecado”. 
“Avivamento” não se encontra no Novo Como é a sua vida espiritual? Ela é em dúvida estamos nos últimos dias 
Testamento e esta é a pura verdade. Porém, impotente ,  sem br i lho,  doent ia ,  desta época da graça de Deus e da 
temos a idéia se não temos a palavra. superficial? A sua alegria tomou asas e SIgreja. O declínio espiritual nas 

Lucas 15.24- “Porque este meu filho voou? O pecado apagou as luzes do seu igrejas não pode ser negado. As igrejas 
estava morto e reviveu”. testemunho? Você é um mendigo locais são tão áridas como o Nordeste do 

Lucas 15.32-  “Porque esse teu irmão espiritual?Brasil, tão turbulentas e em estado de 
estava morto e reviveu“. E a igreja da qual você é membro? É um guerra civil como a Colômbia, em estado 

Mas alguém pode dizer: “Mas a parábola farol no meio da escuridão? É exemplar? É de desnutrição como o povo da Etiópia e de 
do filho pródigo tem uma aplicação conhecida pela sua pureza ou pela Angola. As igrejas perderam o resplendor 
evange lística”, e tem!. Mas  não se hipocrisia, ódio, indiferença, falta de amor, de Deus, não reflectem a glória do Senhor 
esquecem de que o pródigo era filho.  lealdade ao Senhor Jesus? Jesus. 
Além disso, o pai tinha não um filho Sei que aqui há pessoas que desejam com Em vez da Igreja transtornar o mundo, o 
perdido, mas, sim, dois.  Um nunca deixou todo o coração tempo de refrigério vindo mundo está a transtornar a Igreja.  O pior 
a casa, mas guardava rancor contra o pai e do Trono de Deus. de tudo é que aceitamos tal condição como 
estava a servir por interesse próprio.   Deus Vivifica-nos, Senhor! Oh, faz-nos sentirse fosse o normal. Há poucos que desejam 
tem muitos filhos pródigos e não estão na A força do Teu grande amor;ver um avivamento., que a Igreja se levante 
terra longínqua, não estão a gastar o seu Domina-nos Senhor!dos escombros e que seja reedificada. 
dinheiro nos prazeres efémeros do mundo, Domina-nos, Senhor! Que o Senhor opere em nós e que produza 
mas estão nas igrejas locais. São Domina-nos, Senhor!em cada um o desejo de vermos uma obra 
moribundos, não estão a desfrutar da Pela força do Teu grande amordivina em nós mesmos e antes da Vinda do 
plenitude da vida cristã. Domina-nos, Senhor.Senhor. 

Romanos 7.9:  “Reviveu o pecado, e eu Stephen Olford observou e bem 
morri” observou: “Enquanto esperamos um 

Romanos 14.9  “Foi precisamente para avivamento geral, cada um deve conhecer Muitos acham que um avivamento é 
esse fim que Cristo morreu e ressurgiu”. um avivamento pessoal”sinonimo de reuniões animadas, muito 

“Avivamento” significa “reavivar a fervor, muitas actividades e de muitas 
chama de amor”, “viver de novo”, “viver a conversões. Mas será que isto é o 
vida cristã com mais intensidade”. A Igreja verdadeiro significado da palavra? Não! A 
precisa experimentar o sopro de Deus. O Avivamento teve a sua origem em etimologia de “Avivamento” é outra.

John Bonar: “O avivamento acontece Deus. Só Deus pode restaurar, recuperar e Gên 45.5 - “Porque para a conservação 
quando troçamos 'a forma de piedade' para revigorar. Só Ele pode dar vida ou de vida, Deus enviou-me diante de vós”.
o poder vivo de Deus” ressuscitar. Mas o canal, o instrumento que Lev 13.10- “Não deixavam sustento em 

Darrel Bridges: “O avivamento não é a Ele usou foi Ezequiel. Israel”.
tampa da panela explodindo, mas é o fundo Juízes 6.4- “Caíram tantos deles que o 
soltando”. (i) Cativoexército não se conseguiu recuperar” 

Jam es Buc han an:  “O avi vam ent o Como os outros judeus, Ezequiel era (NVI).
consiste em nova vida espiritual sendo ex il ad o nu ma  te rr a es tr an ha . Er a Nee 4.2- “Será que vão conseguir 
transmitida aos mortos e em nova saúde prisioneiro contra a vontade. Mas era um ressuscitar pedras de construção daqueles 
espiritual sendo transmitida aos vivos”. ca ti vo  li vr e.  Gr ad es  e c el as  nã o montes de entulho e de pedras 

Roy Hession : “O av ivamento não necessariamente constituem uma prisão. O queimadas?”.
significa descer a rua tocando um grande corpo de Ezequiel estava na Babilônia, “Avivamento significa” Conservação de 
tambor, mas, sim, voltar ao Calvário com mas o seu espír ito voava  para ter vida (espiritual)“, ”vida”, “sustentar”, 
um grande soluço”. comunhão com Deus. “recuperar”, “ressuscitar”. Associada com 

Charles Finney: “O avivamento nada O nosso mundo vai de mal a pior, cada o vocábulo há a idéia de “concertar”, 
mais é do que o início duma nova dia que passa as trevas tornam-se mais “tornar sã”, “salvar”, “devolver vida”.  A 
obediência a Deus, o arrependimento espessas. Porém, tais coisas não precisam raiz da palavra transmite a idéia de 
si nc er o e pr of un do , um  co ra çã o servir de obstáculos ou empecilhos,  -->“mostrar”, “evidenciar” ou “declarar”. No 
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pois, podemos gozar uma vida íntima com nossa leitura diária levou-nos a Salmo 60, “Eu ainda sou dono de Siquém, do vale de 
Deus um Salmo de reavivamento.  Notem as Sucot e, de Gilea de e de Manas ses.”   

divisões do Salmo.   O Salmo começa com : Gostaria de parafrasear este versículo, o 
(ii) Compassivo Senhor Jesus está a dizer: “Eu ainda sou 
Ezequiel era sacerdote (1.2). O sacerdote dono da Igreja em Valadares, Cucujães, 

era o elo entre Deus e o povo, o mediador Gulpilhares, Rocha Nova, Lousa, Tovim, 
entre o Senhor e o ser humano. Era Coimbra, da Santa Cantarina, Amoreiras, 
necessário que fosse homem compassivo, Almada.”
cheio de ternura, que soubesse simpatizar O brado do Senhor continua: “Efraim 
com um povo sofredor (3.15). Ezequiel continuará possuindo guerreiros valentes e 
soube associar-se com o povo nos seus Judá a produzir os meus reis escolhidos.”  
sofrimentos. Ele estava a sofrer, pois, era Aqui a minha paráfrase: “As Igrejas de 
sacerdote, mas não podia exercer o seu Portugal continuará possuindo guerreiros 
ministério estando longe do Templo. valentes e a produzir os meus servos 

Um dos títulos que o Senhor Deus deu a escolhidos.”   Cremos nisto?
Ezequiel foi “filho do homem”. O Senhor 
Jesus empregou este título mais de 80 vezes O Salmo termina com:
para se descrever a Si mesmo. O título é Reavivamento
associado  com os sofrimentos, morte, “Quem me levará, como grande vencedor Quebrantamento
ressurreição e a glória do Messias. às fortalezas de Edom?   Sim, Senhor “Ó Deus, Tu nos deixaste de lado e 

O homem ou as pessoas que Deus há de queremos conhecer vitória em vez de espalhaste nossas tropas!   Tu estás zangado, 
usar para que haja avivamento será alguém derrota, reavivamento em vez de mornidão e furioso connosco; por favor, volta a  
que tem  um amor profundo para com o povo fracasso.  Mas como vai acontecer, quem proteger-nos!   Nosso povo ficou abalado 
de Deus, não um profissional, mas alguém nos levará em vitória?   A resposta do pelo medo.  Parece uma parede rachada, 
possuído de simpatia, que deseja ver o povo Salmista: “Tu, ó Deus, és capaz disso ... Ó prestes a cair.  
alcançando a plenitude da bênção de Cristo e Senhor volta!  Vem ajudar-nos  nesta 
pronto a sacrificar tudo, até a própria vida situação difícil, porque ajuda do homem não A segunda divisão fala do:
para que a Igreja conheça um avivamento vale nada!    Com a ajuda de Deus Momento de revavivamento.
espiritual. realizaremos grandes efeitos.  Ele mesmo Como é que Deus há de fazer isto? Os 

pisará os nossos inimigos!”    versículos contém o segredo.   
(iii)  Comprometido Estou certo que a maioria dos crentes 
Todos os avivamentos espirituais tiveram a deseja receber tempos de refrigério vindo da A  bandeira de Deus

sua raiz na Palavra de Deus. O avivamento parte de Deus, conhecer a vida mais “Tu nos deste uma bandeira para ser 
terá início quando reconhecermos que Quem abundante, saúde espiritual. Mas como obter levada, a bandeira da Tua verdade.  
fala através da Bíblia é “O Soberano, o esta condição? É necessário que pedimos Ficaremos todos juntos dela!”  A bandeira 
Senhor” (2.4  NVI). que Deus intervenha. que o Senhor tem dado a Igreja é o Senhor 

A Palavra de Deus é poderosa, pois é capaz No Velho Testamento encontramos três  Jesus.  Não congregamos a uma doutrina 
de trazer um vale de ossos secos à vida, orações para  que Deus  enviasse  um como baptismo, ou um dia como 
tornar cadáveres num grande exército. avivamento. Pentecostes, ou um ser humano como 

Antes de Ezequiel exigir uma mudança, ele Habaquque 3.2: “Aviva a Tua obra, ó Wesley, Moody, ou João Batista, mas 
mesmo ouviu a Palavra de Deus (2.1). Antes Senhor” (Atualizada); “Realiza de novo, em unicamente na Pessoa do Senhor Jesus.  Se 
que o profeta desafiasse o povo usando a nossa época, as mesmas obras, faze-as pudéssemos reconhecer este facto, que é a 
Palavra, a Palavra desafiou Ezequiel. conhecidas em nosso tempo” (NVI). nossa lealdade a Cristo, porque reunimo-nos 

Salmo 85.6-    “Porventura, não tornarás ao Seu Nome, fomos baptizados em Seu 
(iv) Convocado v. 3 a vivificar-nos para que em Ti se regozije o Nome, não permitiríamos que coisas 
Só os que têm um espírito receptivo e Teu povo?” (Atualizada); Salmo 138. 7-   secundárias nos dividissem.   Certamente há 

sensível, um ouvido aberto, um coração “Tu me refazes a vida” (Atualizada); “Tu divergências entre nós, mas temos uma só fé, 
obediente, uma alma dedicada e um corpo me preservas a vida” (NVI); A n o s  desfrutamos da mesma vida, temos o mesmo 
consagrado será os instrumentos usados por atrás, o zelador do prédio duma igreja Pai, o mesmo Espírito Santo habita em nós e 
Deus para trazer do céu um avivamento Weslyiana, notou a presença dum senhor de estamos a seguir o mesmo Senhor.
espiritual. idade, sujo, vestido em trapos no recinto. 

Desconfiou que o homem pudesse estar ali O braço do Senhor
para roubar um objecto de valor. “Assim, os Teu amados serão salvos; Tu 
Sorrateiramente, seguiu o homem e vi-o usarás Teu braço poderoso para nos livrar.  
ajoelhado perante uma placa memorial, Responde-nos depressa.”  

Um espírito contrito. placa esta que tinha o nome de John Wesley. Não estamos a pedir algo impossível, pois 
A confissão dos nossos pecados. Ao chegar mais perto ele ouviu este senhor a o braço do Senhor é Omnipotente.  O profeta 
O arrependimento sincero. orar, e o seu clamor ao Senhor foi: “Ó perguntou: “E a quem foi revelado o braço 
O reconhecimento do Senhorio e da Senhor, faz de novo!”. “Ó Senhor, faz de do Senhor?” (53.1).   A mão do Senhor é 

Soberania absoluta do Senhor Jesus. novo!”. Ele recordava os dias de Wesley, do poderosa  “Eis que a mão do Senhor não está 
A entrega total do nosso ser ao controle do avivamento espiritual que incendiou a vida encolhida, para que não possa salvar” (Isaías 

Espírito Santo. Um desejo ardente de espiritual das igrejas e ele queria que 59.1).  O mesmo profeta perguntou: “Acaso, 
fazer a vontade de Deus e viver unicamente acontecesse de novo. se encolheu tanto a minha mão, que já não 
para a Sua glória. Vivifica a Tua Igreja,pode remir ou já não há força em mim para 

Ó bendito Salvador!livrar?” (Isaías 50.2)    
No poder da Tua graça,
Dá-lhe mais do Teu vigor.O brado do Senhor
Vivifica, vivifica, nossas almas, ó Senhor.“Cantarei de alegria porque Deus, na Sua 

Quando estava a meditar neste assunto, a santidade, prometeu nos ajudar.  Ele disse: 

3. AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA EXPERIMENTARMOS UM 

AVIVAMENTO ESPIRITUAL

4. O CLAMOR A DEUS PARA QUE 
ENVIE UM AVIVAMENTO 

ESPIRITUAL
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Notícias
IGREJA EVANGÉLICA EM SINTRA 14 SETEMBRO 2003  - BAPTISMOS

6 OUTUBRO 2003  - ESCOLA BIBLICA NORTE

BAPTISMOS  (Igrejas Evangélicas do Centro)

10 a 12 OUTUBRO 2003  - VIII CNJ

11 OUTUBRO  - 58ºE.N.A.O.

25 OUTUBRO  - DIA DO EVANGELICO

 1 NOVEMBRO DE 2003  XV CRN

IGREJA EVANGÉLICA FOZ DO DOURO

17 a 19 NOVEMBRO 2003 RETIRO OBREIROS.

IGREJA EVANGÉLICA LEÇA DA PALMEIRA

8 DEZEMBRO 2003  FESTA NATAL DJ-CIIP

Em 20 de Julho de 2003 esta Igreja levou a efeito um  culto A realizar nas margens do rio Certima, em Perrães- Oliveira do Bairro, 
de baptismos sendo baptizados nas águas os Irmãos jovens desde as 10 horas  ás 17 horas.
Jonatas e Tirza Vogel,e Livia e Quesia  Oliveira e também 
a Irmã Benilde.
Este testemunho de fé e obediência ao mandamento divino Está aprazado o início da Escola Bíblica do Norte todas as segundas 

alegrou muito a Igreja local. feiras com início pelas 21 horas. São 4 as disciplinas a serem 
leccionadas  gratuitamente  no salão da Igreja em Valadares estando 
aberta a todos os irmãos interessados no aprofundamento de temas 

Em 15 de Agosto de 2003 pelas 10 horas, na margem do rio Ceira , teve 
bíblicos

lugar um culto de baptismos tendo descido ás águas os irmãos: Ana Rita 
Varandas e Maria Madalena Aço (Coimbra), Sandra Maria Dias 
(Mealhada), Ana Rute Santos (Sernelha) Miriam da Costa Inácio e Loide 

Nas Instalações da Palavra da Vida em Mafra inicia-se pelas 22 horas, Sofia Lopes (Rocha Nova), Marcolino Rossa (Andorinha), Paulo Cardoso 
querendo Deus, o Congresso anual de Jovens sob a responsabilidade do e Vítor Manuel Cardoso (Eiras) . Aos nossos irmãos desejamos uma vida 
Departamento de Jovens da Comunhão de Igrejas de Irmãos em vitoriosa no Senhor .
Portugal (mais na pág.15).

Realiza-se querendo Deus,  a partir das 10 horas na OMECA, Almada  
(ainda sujeito a confirmação) o habitual Encontro Nacional para 
ANCIÃOS, DIÁCONOS, PROFESSORES DA E.D., E TODOS OS 
COOPERADORES NA OBRA DE DEUS.
Incentivamos a sua presença neste encontro, cujo programa será da 
responsabilidade dos Irmãos da área Centro.

Realiza-se querendo Deus,  a partir das 10 horas no Pavilhão Multiusos 
em Lisboa (mais pág 15)

Realiza-se a partir das 10 horas no Centro Bíblico de Esmoriz
Sob o tema: O LOUVOR DA IGREJA (NA IGREJA). São convidados 
todos os crentes das Igrejas no Norte sendo que os interessados no 
almoço no CBE devem comunicar com Ir. DuarteCasmarrinha (mais 

Em 24 de Junho de 2003 o casal Tertuliano e Angelina Figueiredo foram pág.15).
obsequiados com uma festa de homenagem na igreja local pelos seus 50 
anos de casados, de testemunho e fidelidade ao Senhor. Vários irmãos de 
várias localidades integraram-se neste evento manifestando a sua alegria Realiza-se querendo Deus,  no Hotel Golf Mar  Vimeiro um retiro para 
pelo aniversário (Bodas de Ouro) tão invulgar, mas relevante e precioso. Obreiros e Esposas sob a responsabilidade da Aliança Evangélica cujo 

tema: A UNIDADE CRISTÃ, vai ser exposta pelo Pr. Ed René Kivitz. 
Inscrições até 15 de Outubro : Apartado 4113  1501-001-Lisboa.

A Igreja local comemorou na semana de 23 a 30 de  Junho de 2003 , 50 anos  
de actividade espiritual e social  em Leça da Palmeira. Várias acções foram  
elevadas a efeito entre as quais campanhas evangelistas com distribuição 

O DJ-CIIP tem programado uma festa de Natal conjunta para os jovens 
de folhetos.Os Irmãos Arnold Doolan e Alfred Polland  missionários 

das nossas Assembleias em local a determinar.fundadores daquele trabalho estiveram propositadamente em Portugal para 
se associarem ao evento.

O
F

E
R

T
A

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.:________________. E-mail: __________________________

Agenda
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Pelas Igrejas

Igreja Evangélica
no Silveiro

 com alegria, e enorme gratidão para 
com o Deus de toda a glória que a ÉIgreja que se reúne no Silveiro, fez a 

inauguração da restauração da Casa de 
Oração.

Sendo inaugurada no dia 12/11/39, esta 
Casa de Oração foi feita a partir da 
restauração de uma casa já existente, tendo 
na altura havido um acto de fé e coragem 
quando a fachada foi erguida numa só noite 
por causa da dificuldade existente com as 
autoridades.

Olhando para trás vemos esta Casa de 
Oração sendo restaurada por dentro e por 
fora há 29 anos. Depois sofreu mais algumas 
pequenas obras de manutenção.

De há uns anos a esta parte começou a 
sentir-se o desejo de alargar as paredes do 
salão da igreja. Desde a compra de terrenos 
contíguos a terrenos noutras partes, o Senhor 
nos foi dando respostas  negativas. O Seu 
tempo ainda não tinha chegado.

No dia 01 de Junho de 2003 pelas 15:00 Passados alguns dias, no dia 10, feriado, Uma das tentativas foi, com o nosso 
horas, o salão da igreja agora remodelada foi juntaram-se a nós a partir das 14:30 horas os vizinho que ocupava, com uma oficina, o 
inaugurada. Este dia serviu para fazermos a nossos irmãos das igrejas da  área e não só. O resto da tal casa da qual se fez o salão da 
chamada  inauguração ofi cial, na  qual programa foi dirigido principalmente pelos igreja inicialmente. Quando abordado para 
aprove itamos  para convidar algumas jovens participando os jovens irmãos de nos vender a sua oficina, logo disse que 
entidades oficiais nas pessoas do Sr. Sangalhos, Moita, Silveiro e Silvalde, sendo naquela altura não, mas assim que visse que 
Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro a Palavra ministrada pelo Ir. Normando estava na hora da reforma logo nos venderia 
e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fontoura.a referida oficina. A nossa impaciência nos 
Oiã e também a população do Silveiro. A O Senhor nos abençoou com a presença de levou  a não pararmos, mas só no Seu tempo 
nossa intenção foi que o povo viesse na sua muitos descrentes, não só naquele dia mas o Senhor nos mostrou qual era a Sua 
curiosidade ver as obras, e assim aproveitar a também nos dias seguintes, à noite nas duas vontade.
oportunidade para ouvirem o Evangelho. O reuniões que se realizaram, nas quais os O dito vizinho devido a problemas de 
nosso desejo, pela graça de Deus foi prelectores foram o Ir. Jorge Campos e Ir. saúde decidiu reformar-se contra a sua 
amplamente  satisfeito, pois o povo apesar Eckstein.vontade. Como o prometido é devido  damos 
de ser dia de 'comunhões' não quis deixar de Convém referir que gastámos nas obras graças a Deus porque ainda há homens de 
estar presente. cerca de € 50.000, não tendo pago ainda palavra  o Sr. Eugénio chamou-nos com a 

Tivemos a participação do Coro da Igreja tudo. À presente data, só falta pagar cerca de intenção de nos vender a dita oficina, 
do Silveiro, do Ir. Joel Silva com dois hinos e € 10. 000.chegando a acordo connosco por 
também do Ir. João Mónica  com dois solos Quan do o Senh or perm itiu  que as 700.000$00.
com a sua guitarra clássica. Usaram da “estacas” da igreja  fossem alargadas, Começamos a tratar da legalização do dito 
palavra os Ir. António Duarte, ancião nesta concerteza não foi para que a Igreja local terreno e com a ajuda de um gabinete de 
igreja e o Ir. Manuel Ribeiro além dos ficasse parada dentro dela 'gozando a sua arquitectura logo se  começou a trabalhar 
respectivos presidentes da  Junta e da beleza'. Apesar de alguns descrentes nos num projecto para a geminação das duas 
Câmara. estarem a visitar regularmente, que o Senhor casas. Depois de alguns desenhos o projecto 

mova a cada um de nós que se que surgiu pela mão da arquitecta agradou 
reúne neste lugar, a não se sobremaneira a todos nós.
acomodar.Com fé e sem dinheiro para as obras 

Não queria terminar, sem decidimos pôr mãos à obra, em Junho de 
deixar dois versículos, que penso 2002. Logo surgiu o desejo de realizarmos as 
terem muito a ver com estas obras até ao dia 12 de Novembro. O tempo 
linhas: do Senhor não é o nosso tempo e essa data foi 

“... até aqui nos ajudou o esquecida. O Senhor tinha os Seus 
Senhor.” I Samuel 7:12propósitos. O 'atraso' foi bom porque se 

“Portanto, meus amados fizeram as obras com mais cabeça, sem 
irmãos, sede firmes e constantes, pressas e as ideias que eram tidas 
sempre abundantes na obra do inicialmente logo se transformaram em 
Senhor, sabendo que, no Senhor, outras ideias melhores o que muito 
o vosso trabalho não é vão.” I contribuiu para que o desenlace da mesma, 
Coríntios 15:58fosse do grande agrado de todos nós e para a 

Paulo Leviglória do Deus Todo Poderoso.
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Apresentando o “Folheto Falante”

O Mini CD
Que abre o caminho para uma maior explicação do Evangelho

Acha difícil falar de Cristo aos seus amigos e  conhecidos, vizinhos etc.?

Eis uma nova maneira  de evangelizar.

Ocupando apenas 20 minutos, cada mini-CD contém duas pequenas histórias  interessantes com música de fundo que, sem grandes pregações ou 
explicações maçudas, abordam assuntos espirituais de uma maneira  amigável e atraente. Estes CDs, dum tamanho diminuto, cabem perfeitamente 
na algibeira ou num sobrescrito pequeno, assim facilitando o seu envio pelo correio. Os títulos das histórias, impressos no CD, foram escolhidos de 
propósito para despertar a curiosidade das pessoas.

Uma Edição da Página da Internet: “Contos e Pontos” (Responsabilidade do Ir.  Alfred Poland)

Informações e aquisições:
Ivan Fletcher Rua Sebastião Quaresma-2 Vila Nogueira de Azeitão 2925-590-Azeitão.  Telef. 212.190.549. E-mail: ifletcher@clix.pt

CONGRESSO MISSION

GRUPO “Novo Caminhar”

COMACEP

que os professores dinamizam actividades fora da sala de aula, tal 
como prevenções à toxicodependência e ao alcoolismo, drama e 
mímicas, concertos, distribuição gratuita do filme Jesus e do livro stá a formar-se uma equipa europeia de 600 voluntários... A 
de Vida ( versão harmonizada dos 4 evangelhos)etc.  Para que o equipa que prepara o Congresso MISSION, previsto para 
ensino desta disciplina sela dinâmico e com excelência, os Edecorrer de 28 de Dezembro de 2003 a 2 de Janeiro de 
professores têm que participar em duas acções de formação por 2004, na Alemanha, procura jovens interessados em integrar a 
ano, tendo a do início do ano lectivo a duração de 3 dias. Muitos equipa internacional de voluntários.   Os interessados precisam de 
dos nossos professores, dedicados e semeando numa seara tão ter pelo menos 16 anos de idade e falar Inglês (ou pelo menos 
frutífera, são voluntários, não auferindo qualquer vencimento.Holandês ou Alemão).
Gostaríamos de sensibilizar e apelar para patrocínios para a Os voluntários terão um período de trabalho diário no congresso e 
próxima acção de formação (31 de Outubro a 2 de Novembro) de têm acesso livre ao programa no seu tempo disponível.  Deverão 
empresários em nome colectivo ou individual e profissionais estar disponíveis a partir de 27 de Dezembro e pelo menos até 2 de 
liberais. A referência de patrocínio será feita na folha programa.Janeiro. Os portugueses que viajarem com os participantes de 
Serão passadas declarações para efeitos de dedução no IRS Portugal e pretendam servir como voluntários podem iniciar o seu 
(rendimento pessoas singulares).serviço apenas no dia 28 e regressar no final do dia 1 de Janeiro. Os 
Contacte   COMACEP  comacep@aliancaevangelica.pt ,voluntários são responsáveis pela sua viagem e beneficiam de uma 
 tel:  217710531/2 ou fax  217710613 -  Isabel Pinheiropropina reduzida para o congresso. 

Mais detalhes podem ser obtidos em www.mission.org  ou 
directamente do coordenador Jonahan Middelbos,
 stewards@mission.org 
Bad Salzuflen - Alemanha
Conhecer, Viver, Partilhar  Torna-te aquilo em que crês! 003 é o ano que o grupo completou em Abril 10 anos de  
fascenso@clix.pt      www.mission.org existência.. Foram anos de trabalho em todo o nosso País 2levando a mensagem da Salvação que há no Senhor Jesus 

Cristo ao nosso povo . Realizamos apresentações em Igrejas, 
prisões, teatros, acampamentos, escolas, congressos e noutros 
lugares onde o Senhor nos levou.
Também somos gratos ao Senhor pelos irmãos que quer como  COMACEP, Comissão para a Acção Educativa 
integrantes do grupo, quer apoiando de outras maneiras connosco Evangélica nas Escolas Públicas, dependente da AEP, tem 
colaboraram.Adesenvolvido há treze anos um trabalho nas escolas 
Estamos a desafiar crentes que queiram servir na área da portuguesas no âmbito da educação para os valores e cidadania de 
música a cantar ou tocar piano e se juntarem a nós pelo um ponto de vista cristão evangélico. Muitas têm sido as portas 
período de 2 anos. que Deus tem aberto e a semente da Palavra de Deus tem sido 
Condições: Que cantem ou toquem piano (devendo ser submetidos lançada. Assim, a disciplina de Educação Moral e Religiosa 
a audição) estar em comunhão com a sua igreja local, ter a Evangélica funcionou no ano lectivo 2002/2003 em 167 escolas, 
aprovação da Liderança e residir entre os distritos de Aveiro e 244 turmas, 2008 alunos (1676 matriculados e  332 assistentes) e  
Porto. Ter disponibilidade de ensaiar aos sábados e pelo menos professores. Cerca de 50% dos alunos que frequentam as aulas não 
dois finais de semana livres por mês. são cristãos evangélicos!
Contacto: novacancao@hotmail.com A cada dia recebemos dos professores notícias muito 
ou Berto Batata (93.407.4761) ou Joel Silva (96.359.1508)encorajadoras sobre o que Deus está a fazer não só na vida dos 

alunos como também sobre o impacto causado em cada escola, já 
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Promova este evento entre os irmãos e participe no dia do Evangélico  
sábado, 25 de Outubro de 2003.
Atenção Norte: O Ir. Normando Fontoura (93.345.8310) está a organizar 
diversas excursões (preço 10€) .
Confirme o número de lugares, o mais breve possível .

O VIII Congresso, realiza-se de sexta-feira-10 de Outubro ás 22horas 
ás 18 horas de  12 Out. O custo a suportar pelo congressista será:
10,00 €  Sinal a enviar com a inscrição
40,00 €   A pagar no acto de entrada
O Transporte para o Congresso está incluído no custo
Envia a tua inscrição para
VIII CNJ- Rua do Brejo-23 3810-402-Aveiro
Outros contactos: Paulo Teixeira (91.612.4405), 
Pedro Martinho (96.713.6858) Helder Nuno (96.665.2358)
Timóteo Pires, Pedro Silva, Ana Tavares.

EZBAI

Em 13-07-2002 o “Quinteto” realizou um concerto, na Igreja sita 
em Rocha Nova, com o objectivo de convidar família e amigos 
descrentes, e também crentes, Damos graças a Deus pelas 14 
almas que apareceram, e pelos vídeos que oferecemos com o 
intuito falar aos descrentes de nosso Deus. 
No inicio quando aparecemos como grupo não tínhamos nome, 
mas éramos cinco, então ficamos a ser conhecidos pelo nome de 
Quinteto.
Actualmente um elemento está fora do país, logo somos quatro, 
mas nesse dia 13 de Julho aparecemos sete, 
Em 26-07-2003 reaparecemos com o novo nome Ezbai 
(Brilhando) para que não haja mais "problemas" com a 
matemática. 
O nosso objectivo, como  grupo de louvor, constituído por 
crentes da área centro, tem sido o de levar o brilho de nosso 
Senhor Jesus Cristo ás almas, através das igrejas locais que nos 
convidam .

*Daniel Carvalho

XV CONFERÊNCIA
REGIONAL-NORTE

TEMA: O LOUVOR DA IGREJA

 SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2003 , 10:00 HR.

LOCAL: CENTRO BIBLICO DE ESMORIZ
Oradores: 

Normando Fontoura  e Carlos Alves

Os irmãos interessados em refeições deverão contactar o Ir. Duarte 
Casmarrinha (CBE) antes de 27 de Outubro  Telef.256.752.574 

Convidamos todos os crentes a estarem presentes nesta conferência 
cujo tema é de grande actualidade.
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DEUS  NÃO  DISPENSA  NINGUÉM

excepto os que são arrogantes

Um dia, quando você se achar muito importante! Talvez você transmita alegria quando chega,
Um dia, quando seu ego estiver no apogeu; Talvez agite água em profusão,
Um dia, quando você tiver plena certeza Mas, pare, e em pouco tempo verá
De que "não há ninguém melhor do que eu"; Que tudo ficou como era então.

Um dia, quando você achar que sua partida, A intenção deste estranho exemplo
Deixará um vazio impreenchível, É para você fazer sempre o melhor possível;
Siga estas instruções bem simples, Não se sinta orgulhoso de si mesmo, mas lembre-se
E você receberá uma lição de humildade incrível. Que não existe ninguém  insubstituível.

Pegue um balde e encha-o de água até a boca,
Coloque a mão dentro, até o fundo;
Tire a mão, e o buraco que ali permanecer *Texto extraído do livro:

Pequeno Devocional de Deus para HomensTerá o tamanho da falta que você fará neste mundo.
Formatado por: Magali Coutinho

Marcos André / Suzana Helena

"Porque Deus resiste aos soberbos,
porém aos humildes concede graça"

I Pedro 5:5


	Página 1
	Ref94_02.pdf
	Página 1

	Ref94_03.pdf
	Página 1

	Ref94_04.pdf
	Página 1

	Ref94_05.pdf
	Página 1

	Ref94_06.pdf
	Página 1

	Ref94_05.pdf
	Página 1

	Ref94_07.pdf
	Página 1

	Ref94_08.pdf
	Página 1

	Ref94_09.pdf
	Página 1

	Ref94_10.pdf
	Página 1

	Ref94_11.pdf
	Página 1

	Ref94_12.pdf
	Página 1

	Ref94_13.pdf
	Página 1

	Ref94_14.pdf
	Página 1

	Ref94_15.pdf
	Página 1

	Ref94_16.pdf
	Página 1




