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Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos rectos fica bem o louvor. Ele 
ama a rectidão e a justiça; a terra está cheia da benignidade do Senhor. Ele 
ajunta as águas do mar como num montão; põe em tesouros os abismos. 
Tema ao Senhor a terra toda; temam-no todos os moradores do mundo.

SALMO 33:1,5,7 e 8



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

Se tem acesso à Internet, visite-nos no endereço 
acima referenciado. Além dos artigos publicados 
na presente revista, encontrará dezenas de artigos 
das edições anteriores do Refrigério. 
Se pretender enviar-nos alguma mensagem, use o 
formulário ali existente ou remeta-nos uma 
mensagem de e-mail para:geral@refrigerio.net.

Ig. Coimbra........... 200 Ig. Foz do Douro....... 20 Ig. Alto da Maia................. 50
Ig. Sangalhos......... 100 Ig. Silvalde ............... 25 Ig. Palhal............................ 20
Ig. Belomonte........ 50 Ig. Conchada............. 50 Ig. Brito.............................. 20
Ig. Mealhada.......... 40 Ig. Cedro.................... 100 Ig. Valadares...................... 20
Ig. Fafe.................. 50 Ig. Alumiara............... 125 Of. Individuais................... 467

Movimento financeiro até 15 de Janeiro de 2004.
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ORGULHO
E

ESCOLHA
Samuel Pereira

salvação eterna, isto é, o comer, ele tem necessidade vital disso, e 
perdão  dos  pecados e a depende de alguém que lhe dê comida. O Alibertação da  condenação problema é quando ele é cego para 

eterna, só é possível através de um acto reconhecer a sua real situação. Nesse caso 
de fé na Obra de nosso Senhor Jesus ele vai morrer na sua “cegueira”.
Cristo. Um acto de  fé unicamente. Assim caminha a humanidade. Vive na 
A obra de amor e compaixão de Jesus cegueira da verdade e ignora o caminho 
na cruz,  permite ao homem, ser salvo e que a leva  á separação total de Deus- a 
alcançar a plena vida eterna. morte.
Na verdade a aceitação do plano de E verdade é a salvação já foi consumada e 
Deus  para  a redenção humana já foi outorgada ao homem. O ser humano 
consubstancia a reconciliação com o nada pode fazer para completá-la. 
Criador e a Comunhão com Deus. No entanto, recebe-la ou não é uma questão 
Mas o orgulho tapa os olhos para não que está relacionada com a liberdade 
se ver tamanha dadiva de misericórdia. concedida ao homem pelo próprio Deus, no 
Na época em que Jesus falava às Seu infinito amor. 
pessoas, muitos não o ouviam por Depende exclusivamente do homem Viver 
causa do orgulho: “Se sou filho de com Cristo ou longe de Cristo.
Abraão, porque preciso de ser salvo ?”. Com estes parâmetros que conhecemos: 
Reconhecer a condição totalmente Gratuitidade da Vida Eterna e a ignorância 
decaída do homem é um acto de do homem para  encontrar o caminho que 
humildade. leva a Deus, precisamos, enquanto o tempo 
O homem  não “escolhe” ser  ou não urge, de ser Luz no meio das trevas de 
ser salvo.  “ Não me escolheste vós a modo a alcançar alguns para o Lar de Deus.  
mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos Deus não faz acepção de pessoas. Isso é um 
nomeei…”(João 15:16). atributo humano. 
Ou se tem Jesus, que é o único caminho Por isso todos estão convocados para falar 
ao Pai, ou se está perdido. Nós não de Cristo, o Emanuel, Senhor  e Amigo que 
escolhemos Deus, Ele, sim,  escolheu- deseja oferecer a Paz de Deus e o seu Amor 
nos   ao  conceder  pe rdão  e  a todos de modo que alguns O reconhecem 
reconciliação com o sacrifício de como Salvador. 
Jesus. Só temos uma escolha: Anunciar Cristo 
Um pobre mendigo não “escolhe” agradecendo-lhe a sua escolha em nós..
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Algumas recomendações 
para o culto da 
Ceia do Senhor

 movimento do irmãos , no seu principio, destacou-se pela forma como 
observava e praticava a Ceia do Senhor. Isto aconteceu na ultima parte Odo século 19, mas graças a Deus, ainda hoje, passados uns 180 anos em 

muitas das  nossas igrejas  no mundo se conserva esse principio. Por outro lado é 
triste verificar que algumas das nossas igrejas em Portugal estão a abandonar tal 
principio e a perder tão grande bênção.
Durante Seu ministério terreno Nosso Senhor instituiu duas, e apenas duas, 
ordenanças para a Sua Igreja obedecer durante a época que vivemos  o baptismo 
e  a Ceia do Senhor. Tudo mais que se acrescentar ou diminuir a este numero não 
tem autorização dada pelo Senhor. Ambas as ordenanças estão intimamente 
associadas á morte de Cristo e Sua ressurreição.
O baptismo simboliza a nossa associação com Cristo na Sua morte, sepultamento 
e ressurreição. A Ceia do Senhor focaliza sua morte e ressurreição por nós. Mas 
existem dois contrastes marcantes entre estas ordenanças. O baptismo é uma acto 
de obediência a  ser realizado uma só vez, já que nossa identificação com Cristo 
não pode ser alterada. Entretanto a influencia e manifestação pratica da nossa 
morte e ressurreição com Ele deveria ser vista durante toda a nossa vida cristã. A 
Ceia do Senhor, em contraste deve ser observada repetidamente (semanalmente, 
se seguirmos o costume da Igreja primitiva), já que se trata de uma festa de 
recordação . A Ceia do Senhor é um acto corporativo da Assembleia local.

Simplicidade
As Assembleias de “irmãos” desde o princípio viram a simplicidade com que o 
nosso Senhor instituiu a Ceia, e portanto rejeitaram os modelos criados pela 
igreja de Roma e muitas outras, que trocaram a simplicidade bíblica pelas suas 
tradições. Palavras tais como: missa, hóstia, transubstanciação ou 
consubstanciação eram ignoradas pela igreja primitiva. Nem mesmo a 
introdução de vestimentas diferentes para o clero, altares, velas, sinos, incensos, 
cruzes e um ritual elaborado, pois tais coisas transformaram a simples festa de 
recordação numa cerimonia nula de qualquer significado.
Se nós estamos convictos que seguimos o modelo que Cristo nos deixou na Sua 
Palavra, e se meditarmos nas Suas palavras quando se pôs a Mesa com os doze, 
ao revelar que um deles o ia trair, que o pão e o cálice com vinho eram 
(simbolizavam) o Seu próprio Corpo e o Seu próprio Sangue e ainda os ensinos 
por intermédio de Paulo, quando diz que “todas as vezes que comerdes este pão e 
beberdes este cálice  anunciais a morte do Senhor  até que venha” ICor.11.26. 
Todo o crente verdadeiro que ama o Senhor, seja jovem ou de mais idade, deve 
sentir o maior prazer  em sentar-se á Mesa do Senhor, para se lembrar da Sua 
morte e O adorar. Para que isso aconteça dou algumas:

Sugestões .
1 Escolha-se a hora mais conveniente para este culto
2 Principie-se sempre  a uma hora certa, independente dos numero dos presentes.
3 Meia hora de culto é suficiente se a congregação não for mais de 40 pessoas.
4 Cada cântico seja intercalado com oração. Nada de orações longas.
5 Uma ou duas meditações bíblicas, mas sem comentários.
5 Os mais velhos entusiasmem os mais novos a participarem no culto.

omo proprietário de uma das 
cinco cópias completas da Bíblia Cde Gutenberg que existem nos 

Estados Unidos, o Centro de Pesquisas 
Ransom, da Universidade do Texas, 
anunciou que conseguiu digitalizar e 
colocar na Web todo o conteúdo do raro 
exemplar da Bíblia.

Pela primeira vez, o público poderá ver 
online todas as páginas da Bíblia de 
Gutenberg. Cada uma das cartas 
iluminadas do volume I, das anotações 
feitas à mão e outras indicações do livro 
mais usado nos serviços religiosos podem 
ser vistas na Internet detalhadamente.

Em Junho de 2002 o centro começou o 
projecto que, em menos de uma semana, 
digitalizou todo o livro, resultando em 
milhares de imagens digitais. Apesar de 
cada página dupla levar menos de 45 
segundos para ser scanizada, a conclusão 
da digitalização e do projecto online 
levou várias horas.

Os internautas que visitarem o site terão 
acesso à mais de sete mil imagens dos 
dois volumes da Bíblia. Com o uso de um 
software especial, os pesquisadores 
corrigiram a curvatura de cada página, 
produzindo imagens finais que permitem 
total visibilidade do texto e suas 
iluminações.

Como o primeiro livro impresso em todo 
o mundo, a Bíblia de Gutenberg é um 
marco na história da imprensa e da 
impressão. Johann Gutenberg foi o 
inventor do primeiro processo mecânico 
de impressão que acabou por mudar o 
curso da c ivi l ização ocidental .  
Em todo mundo, existem apenas 48 
exemplares da Bíblia de Gutenberg. Cada 
cópia é única porque vários artesãos 
europeus foram empregados para 
iluminar as iniciais que abrem cada livro. 
As notas marginais sugerem que certas 
secções da Bíblia deviam ser lidas no 
refeitório, enquanto que outras eram 
apropriadas para os serviços religiosos. 

Mais informações :  www.hrc.utexas.edu 
In Fórum irmaos.net

Por Carlos Alves

Bíblia de
Gutemberg
on-line
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FRANK SMITH

”Bem aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que 
descansem dos seus trabalhos, as suas obras os sigam” Apoc. 14.13.

o passado dia 12 de Dezembro de 2003 aprouve o Senhor levar para Si o 
nosso amado irmão Frank Smith, que contava 92 anos. Nascido em NNothingham, Inglaterra, no dia 7 de Abril 1911, veio para Portugal em Maio 

de 1936, convidado pelo saudoso Ir. Viriato Sobral, com quem cooperou durante 
algum tempo e com quem aprendeu a nossa língua.
Mudou-se para Coimbra em Março de 1939, tendo convivido com o Ir. João Opie, 
então professor catedrático da Universidade de Coimbra e pioneiro do trabalho 
evangelistico nesta cidade. Pouco tempo depois este irmão partiu para o Senhor.
A partir de Junho do mesmo ano Frank Smith  iniciou o seu profícuo e esforçado 
ministério entre nós, fundando muitas igrejas e prestando a incondicional assistência 
ás  mesmas.
Por intermédio do seu rico ministério muitas almas se converteram e foram salvas. 
Quantos crentes receberam edificação ao longo da sua brilhante carreira cristã de 64 
anos! Quantos corações foram consolados e animados por via dos seus conselhos! 
Quantas pessoas possessas foram libertas!
O nosso Irmão Frank Smith deixou uma marca indelével da sua autoridade  moral e 
espiritual, da sua forte personalidade e espírito de sacrifício.
Este servo de Deus era muito admirado, respeitado e amado, não apenas na região 
Centro, onde exerceu a maior parte do seu ministério, mas também a Norte e a Sul.
Era um Irmão extremamente humilde, incapaz de se gloriar em tudo o que fazia, 
incapaz de se irar, pronto a ouvir e tardio a falar.
O seu abençoado e abundante ministério, para além do seu exemplo de humildade e  
mansidão, perdurará na memória de todos quantos foram grandemente beneficiados 
com as suas ricas e profundas mensagens.
A comunidade Evangélica ficou mais empobrecida com a partida de mais um grande 
herói da fé da obra evangelistica em Portugal.
A prova de gratidão e respeito da Igreja em Coimbra e demais igrejas desta área e não 
só ficou patente quer na noite do velório quer no dia do funeral, pela grande afluência 
de crentes de vários pontos do país que tiveram o grato privilegio de o conhecer e de o 
ouvir, e que deste modo quiseram manifestar o seu apreço e amor fraternal para com 
o irmão Frank.
Durante o velório, no salão da Igreja em Coimbra, sita na rua da Sota, usou da Palavra 
o irmão Orlando Luz , da Igreja em Amoreiras-Lisboa, para enaltecer as virtudes do  
querido irmão que nos deixou. Disse entre muitas coisas que tinha 19 anos quando 
começou a ouvir falar do Sr.Frank. Que sempre o impressionou o seu conhecimento 
acerca das coisas espirituais, bem com o a sua humildade. Que teve o grande 
privilegio de ouvir as suas mensagens, por diversas vezes, em Lisboa, e de ler os seus 
artigos publicados.Que não deixará de receber um avultado galardão sendo um 
exemplo a seguir por todos.
O salão da Igreja em Coimbra foi pequena para receber todos quantos se lá 
deslocaram para tributarem ao fiel  servo de Deus Frank Smith  a sua derradeira 
homenagem  e o seu reconhecimento pela obra que deixou feita.
Na igreja foi celebrante o prezado Irmão Sr. João Varandas e  no cemitério o prezado 
Irmão Sr. Eduardo Costa, da Igreja em Vila Nova de Poiares.
O saudoso irmão Frank Smith deixa viúva a nossa amada irmã D.Beatriz Brás que 
continua internada e carente das nossas orações.
Ao nosso irmão Frank Smith o nosso muito obrigado.

"Tudo tem seu tempo determinado" 
Eclesiastes 3:1

 
Houve um pregador boliviano chamado 
Julio Cesar Ruibal, que estabeleceu 
uma grande obra na Bolívia. Ele casou 
com uma norte-americana chamada 
Ruth. Mais tarde foram para Colômbia 
e radicaram-se na cidade de Cali 
Certa vez, Julio Cesar Ruibal convocou 
aos crentes para orar pela Colômbia e  
juntaram-se no estádio cerca de 30.000 
pessoas para orarem pela paz do país. 
Depois daquela reunião de clamor a 
Deus, caiu o cartel de Cali. O irmão 
Ruibal  sentiu-se  fortalecido e de novo 
fez outra convocação ao povo de Deus 
para orar de novo pela Colômbia, e se 
juntaram-se umas 50.000 pessoas no 
estádio para oração, e caiu também o 
cartel de Medelin. A justiça aprisionou 
o maior mafioso da cocaína de todos os 
tempos, Pablo Escobar, o qual foi morto 
mais tarde pela polícia.
Os mafiosos da cocaína começaram a 
marcar o irmão Ruibal. Naquele tempo 
o irmão Ruibal comprou um terreno 
para a igreja. Ao lado do terreno morava 
um mafioso que rebateu o irmão Ruibal 
dizendo que uma faixa daquela terra lhe 
pertencia e queria que o irmão Ruibal 
lhe concedesse tal terra. Um dia aquele 
mafioso falou ao irmão Ruibal e exigiu 
que lhe entregasse aquele pedaço de 
terra o qual respondeu: "Essa terra é de 
Deus e eu não a entregarei a ti". Aquele 
mafioso disse-lhe: "volveremos por ti". 
Essa expressão que significa "viremos e 
te mataremos", ficou gravada nessa 
história e mais tarde saiu nos jornais 
c o m o  o  " s l o g a n "  d o  c a s o .  
A irmã Ruth Ruibal, que esteve aqui em 
Santa Cruz em 1996, testificou que o 
seu marido sempre dizia: "Sou imortal 
até que Deus cumpra em mim todo o 
Seu propósito". Julio Cesar Ruibal 
tinha um programa evangélico numa 
emissora de rádio. Um dia quando 
terminou seu programa, foi assassinado 
a porta da emissora. 
Boletim obreiros - Geraldo Nunes 8/12/2003

Por Samuel Silva Oliveira

Somos imortais
até que Deus
cumpra em nós
o Seu Propósito

promovido à Glória
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eus deixou em Sua Palavra as falhas dos seus servos fielmente narradas, não para 
os imitar ou criticar mas para nos servirem de aviso (Rom.15.4 e I Cor. 10.11-12). DTemos de nos lembrar que o poder do Senhor se manifesta em vasos humanos. 

Elias, grande profeta do Senhor, que pugnava pela santidade de Deus entre o Seu povo, ele 
que era o terror dos reis pecadores e rebeldes, tinha acabado de ver a manifestação do poder 
de Deus no meio do povo. Tinha visto os grandes de Israel prostrados sobre os seus rostos, 
reconhecendo que o Senhor Jeová era o verdadeiro Deus.
Com as suas próprias mãos, Elias tinha passado ao fio da espada aqueles que tinha 
corrompido Israel com a sua idolatria, durante tanto tempo.
O mesmo Elias havia estado sobre o Monte Carmelo rogando ao Senhor para que Ele 
coroasse aquela vitória, enviando a chuva tão ansiosamente desejada. O Senhor havia 
respondido á oração e Elias iria anunciar, com alegria, a Acabe que viria chuva em 
abundância.
A exultação, a alegria eram enormes e Elias corre diante da carruagem de Acabe, no gozo de 
tão grande bênção.
Tantas e tantas vitórias na vida de Elias, mas de repente, o cenário muda por completo. 
Jesabel, a rainha, ameaça matar o profeta, fazendo-lhe saber que ele não era querido. A sua 
popularidade não se estendia ao palácio. Foi um choque para Elias que aterrorizado se foi 
refugiar numa caverna. Isto parece inexplicável. Tão corajoso diante de uma multidão e tão 
fraco diante de uma mulher. I Reis 19.
Pode-se concluir que as mudanças de ambiente nos devem deixar alerta;  elas podem ser 
perigosas.
O apostolo Pedro achou que assim era, quando, em vez de estar entre a multidão que 
aclamava o Senhor, se encontrava entre aqueles que blasfemavam de Jesus, acabando por O 
negar.
Tais mudanças são como sair de uma estufa para a neve, ou da água quente para a fria, as 
quais podem provocar reacções inesperadas. Foi assim no caso de Elias . O profeta foge 
para a caverna onde lhe aparece o Senhor  que o questiona “que fazes aqui, Elias?” As 
perguntas do Senhor não são feitas  para saber alguma coisa, pois Ele tudo sabe, tem antes 
um propósito de arrancar uma confissão á semelhança do que aconteceu com Adão  depois 
de este haver pecado. “Adão, onde estás?” ou a Jacó quando este queria a bênção do Senhor 
“Qual o teu nome?”
“Que fazes aqui” seria uma pergunta perturbadora para o profeta. “Aqui” seria dizer longe 
do povo de Deus- quando o seu lugar era antes estar no seu meio  como profeta e guia 
espiritual. Quereria dizer que ele procurou refugio  numa caverna quando devia mostrar 
que Deus é que era o seu único refugio. “Aqui” também poderia significar  outra vez 
fugitivo sem ordem do  Senhor quando deveria estar ás suas ordens em tudo.
Foi uma pergunta que o profeta não tentou responder, mas em vez disso procurou confiar no 
passado. “Eu tenho sido muito zeloso”. Note-se que Elias fala do passado, o que tinha sido. 
Já não podia dar testemunho do que era. 
O Senhor só tinha uma palavra para Elias “sai para fora”. Para fora desse desanimo, dessas 
trevas, desse medo, dessa tristeza, dessa solidão, sai para uma nova visão de Deus e do Seu 
poder. Elias presenciou então um vento que fendia as rochas, um terramoto que fazia tremer 
a terra, um fogo que ardia sobre um   monte e finalmente uma voz mansa e delicada. Terá 
sido uma majestosa manifestação do poder de Deus, concedida ao servo desanimado. Faz 
lembrar a vinda do Espírito Santo entre aqueles que se haviam fechado no cenáculo  com 
medo dos judeus e como Ele os fez sair depois de terem experimentado o seu poder.
O Senhor repete a pergunta ao seu servo “Que fazes aqui, Elias”. Ou por outras palavras: 
Tens motivo para abandonar o teu trabalho e o teu testemunho? “Que estás a fazer aqui?”. A 
prontidão com que o profeta obedece á ordem do Senhor, mostra que Ele bem sabia, que não 
tinha razão alguma para estar ali. “Vai, volta pelo teu caminho, não o meu caminho” . A 
maneira de desfrutar do poder do Senhor é sempre a mesma, regressar pelo nosso caminho 
até entrar no Caminho do Senhor. Voltar por esse caminho significaria para Elias o poder 
para dividir as aguas do Jordão e transmitir as bênçãos aos outros, especialmente a Eliseu e 
um fim glorioso de uma vida poderosa, arrebatado para o céu  num redemoinho.

Festa das Escolas Dominicais: 
Foi no dia 10 Jan. 2004 nas instalações da Igreja 
Evangélica das Torcatas em Almada, participaram no 
evento, seis Igrejas com as suas classes; a Igreja anfitriã, 
a Igreja Evangélica do Centro de Almada (OMECA), A 
Igreja Evangélica de Lisboa (Marquês de Olhão) a Igreja 
Evangélica das Boas Novas, a Igreja Evangélica de 
Sintra e a Comunidade Cristã do Algueirão, a mensagem 
do Senhor esteve a cargo do irmão Mark do Algueirão. 
Os programas apresentados foram de grande qualidade 
assim como a mensagem, pelo que foi uma bênção para 
todos quantos estiveram presentes. No fim havia muita 
alegria entre todos, especialmente dos mais novos que 
receberam um saco lanche providenciado pelo tesoureiro 
da Direcção.
Deslocações da Direcção em visita às Igrejas do sul.  
Em 16 de Nov. 2003, a Direcção deslocou-se à Igreja 
Evangélica em Castelo Branco, para dar apoio e mostrar 
o vínculo da nossa comunhão para com os irmãos, 
falamos de assuntos relacionados com a comunidade 
local, mostramos a nossa solidariedade devido aos 
momentos difíceis que estão a atravessar e a 
possibilidade de dar alguma ajuda no campo ministerial. 
È importante dizer que fomos muito bem recebidos, e o 
amor dos irmãos contagiou-nos, na despedida 
prometemos orar sobre o assunto.
Na sequência da apresentação da nossa viagem à 
Assembleia Geral de Obreiros, o nosso irmão Ivan 
Flecther, mostrou-se disponível para cooperar com os 
irmãos daquela Igreja, quando das suas deslocações a 
Abrantes, onde está a dar um grande apoio ministerial a 
um grupo de irmãos. 
Na sequência duma carta que enviamos aos anciãos, o 
irmão Ivan deslocou-se no dia 11 de Janeiro a Castelo 
Branco, com muito agrado dos irmãos locais, ficou 
combinada a deslocação do irmão, de quinze em quinze 
dias àquela linda cidade, para apoiar os irmãos com o seu 
ministério. 
No dia 11 de Janeiro, os cinco elementos da Direcção 
(acompanhados das suas esposas) rumaram até à linda 
cidade de Olhão, no Algarve, para visitar a Igreja 
Evangélica Missionária de Olhão, que recentemente 
havia mudado de instalações pelo motivo da anterior ter-
se tornado pequena. Fico maravilhado com a grandeza da 
nova Casa de Oração e do número de pessoas presentes 
(entre 80 a 90) entre elas um bom número de crianças. As 
instalações tem uma grande e bela sala de culto, um bom 
espaço para reunião de crianças e ainda uma sala de 
convívio e comunhão. Houve dos irmãos um grande 
esforço físico para ter a casa pronta para a inauguração 
oficial, mas o muito trabalho e algumas dificuldades não 
o permitiram, pelo que a inauguração oficial será em data 
oportuna. O culto foi de grande bênção com louvor, 
oração, testemunhos e pregação da Palavra do Senhor, no 
final da reunião, tomamos o almoço de forma 
comunitária repartindo cada um aquilo que tinha trazido 
de casa, houve alegria, amor, e felicidade. Falamos de 
assuntos relativos à C.I.I.P. nacional, na despedida ficou 
da nossa parte o desejo de lá voltar e da parte dos irmãos o 
desejo que voltemos lá. Desta forma partimos muito 
felizes, agradecendo ao Senhor as horas maravilhosas 
que passamos em comunhão com aqueles queridos 
irmãos.
Outras actividades:
No último Sábado de cada mês realiza-se a Assembleia 
Geral de Obreiros, um mês  na Igreja das Amoreiras em 
Lisboa e no seguinte mês na Igreja Evangélica do Centro 
de Almada (OMECA), com começo às 16.00 horas. No 
mês de Março haverá eleição de nova Direcção da 
C.I.I.P. sul.      
O secretário - Victor Encarnação
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COMUNHÃO DE IGREJAS
DE IRMÃOS EM PORTUGAL
Delegação Sul

Uma nova visão
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O FUTURO DO PLANETA TERRA

Por Eduardo Costa

à luz da Palavra de Deus

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: __________________________

cima, no céu, há-de vir, assim como para o Então podemos ver o espaço pela seguinte 
céu o viste ir». ordem: O primeiro céu é o espaço onde há 
Será um reinado de Paz e de abundância. oxigénio, onde as aves voam, e onde o 
Não haverá guerras, nem fome, nem homem pode viver sem outra intervenção. O m Mat. 24.3, lemos que os discípulos 

injustiças. Não haverá patrões tiranos, nem segundo céu é o espaço para alem da muito do Senhor Jesus lhe perguntaram o 
empregados preguiçosos, porque o Senhor falada camada de ozono, onde existem os seguinte: Diz-nos quando serão essas E
reinará com Justiça. planetas, cometas, etc. O terceiro céu será coisas e que sinal haverá da tua segunda 
No livro de Isaías 2.1-9 fala-nos desse onde deus habita com todos os seres que O vinda e do fim do mundo?.
reinado, assim como em Zacarias 14.1-9. amam. Ele habita na Luz Inacessível…O Senhor respondeu: “Acautelai-vos que 
Durante esses mil anos o Senhor vai mostrar Cumprir-se-á, então o  que II Pedro 3.7-14 ninguém vos engane. Porque muitos virão 
ao homem como ele pode viver bem e ser diz: “mas os céus e a terra que agora existem em Meu Nome, dizendo: Eu sou o Cristo!... e 
feliz, neste planeta Terra. Até lá o homem pela Palavra, se reservam como tesouro, e se enganarão a muitos.” “Pelos seus frutos os 
continuará com o seu egoísmo, indo de mal a guardam para o fogo até ao dia de juízo e de conhecereis” Depois falou-lhes de diversos 
pior. Segundo o Apocalipse, o ultimo livro da perdição dos homens ímpios…mas o dia do acontecimentos que precederão este grande 
bíblia, os últimos sete anos antes da Sua Senhor virá como o ladrão de noite, no qual evento, que é a segunda vinda de Cristo, para 
vinda para  reinar, haverá cataclismos os céus passarão com grande estrondo e os reinar na terra durante mil anos. Apoc.20
tremendos. É a penúltima oportunidade que elementos ardendo se desfarão  e a terra e as Para aqueles que temem o fim do mundo, isto 
Deus dá aos homens, na sua infinita obras que nela há se queimarão “é, a destruição do planeta, apesar de todos os 
misericórdia,  para que se arrependam. Para os que se reconciliarem com Deus engenhos de destruição que os homens 
A última será durante o milénio, como através do Senhor Jesus Cristo, aceitando-O inventaram, saibam que a Bíblia, infalível e 
veremos. com o seu Salvador, esses poderão estar inabalável dá a certeza que tal não acontecerá 
Era de esperar que no fim do reinado do tranquilos, pois a Palavra de Deus confirma: antes que Jesus volte para estabelecer o seu 
Senhor de mil anos, todos os homens de todas Haverá um novo céu e uma nova terra. Reino. Nele Ele será o rei dos reis e Senhor 
as nações se convertessem. Pois o reinado é Apoc.21.dos Senhores. Na sua primeira vinda veio 
prospero, de paz e justiça. Mas tal não A alegria de viver uma eternidade na como Homem, sujeito á fome, sede, dor e 
acontece. Dia Apoc. 20.7 “Acabando-se os presença de Deus, de Cristo, dos anjos e todos sofrimento. Mas foi o Único Homem perfeito 
mil anos Satanás será solto da sua prisão e os seres celestiais, numa comunhão estreita, sobre a terra, com  a missão de dar vida. 
sairá a enganar as nações que estão sobre os intima e de  enorme prazer com todos aqueles Morreu numa cruz para nos salvar, 
quatro cantos da terra, para as ajuntar em que se tornaram Filhos de Deus unicamente resgatando-nos da maldição do pecado.
batalha, e subiram e cercaram o arraial dos por intermédio do Redentor e Rei Jesus, vai Mas brevemente Ele voltará em Gloria com 
santos e cidade santa, mas desceu fogo dos ser um tempo sem fim que não pode ser todos os seus santos, para estabelecer aqui o 
céus e os devorou!” Então será o fim. A exprimido, tal é o altíss imo grau de seu Reino. Em Actos 1.10: «E estando os 
destruição total, não só deste planeta mas de felicidade.discípulos com os olhos fitos no Céu, 
todos os astros, chamados pela bíblia de Seremos felizes, sim, por toda a eternidade enquanto Ele subia,  que junto deles se 
segundo céu. (O apostolo Paulo, diz que foi (que a nossa mente finita não pode entender puseram dois varões “anjos” vestidos de 
arrebatado ao terceiro céu … e ouviu agora). Tudo o que perdemos com Adão por branco, os quais lhes disseram: Varões 
palavras inefáveis que ao homem terreno não causa do pecado ganhamos muito mais em galileus, porque estais olhando para o céu? 
é licito falar. II Cor.12.2) Cristo por causa da sua justiça.Esse Jesus que dentre vós foi recebido em 
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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

MIGUEL CASTRO
Fafe

JORGE PRATAS
Valadares

ELIA CATARINA
Palavra da Vida

da PV Portugal, Dave West. Estados Unidos da América, na zona de 
Aos Domingos, Deus tem-me dado a Boston.
oportunidade de estar num Bairro dos Foi num acampamento de jovens, numa zona 
arredores de Leiria (Marrazes) e ter ali um lindíssima de New Hampshire, e com a Amados Irmãos no Senhor, a graça de Nosso 
Clube Bíblico Olímpico com um grupinho particularidade de poder ensinar a BíbliaSenhor e Salvador Jesus Cristo seja 
de adolescentes. Quatro fizeram decisão Também visitei duas igrejas portuguesas abundante com todos vós.
para salvação. Dois deles podemos ver que onde tive o privilégio de ministrar a Palavra..Estou grato ao Senhor como também a vós 
estão a crescer em Cristo aprendendo e Já em Outubro, na Grécia, juntamente com pela oferta de amor que acabo de receber da 
anelando a Sua Palavra. Estou a começar a outros 22 portugueses, participei numa vossa parte.
fazer discipulado com uma das meninas. conferência que juntou cerca de 800 pessoas A minha mais sincera gratidão a todos os 
Orem por nós, pelo ministério, pelas de mais de 170 países do mundo, que estão crentes que desta forma continuam ajudando 
crianças e jovens e pais atingidos, e pelas envolvidos em ministérios desportivos, e que na Obra do Senhor.
actividades; agradecendo sempre a Deus a estão desafiados a alcançar o mundo do Apesar de vivermos como igreja tempos 
Sua maravilhosa graça salvadora, o Seu desporto, e com o desporto.muito difíceis, sempre há alguns que amam o 
favor para connosco, sustento, protecção trabalho do Senhor.
nas viagens e a Sua fidelidadeEstou plenamente certo que o Senhor sempre 

ajudará aqueles que o amam.
Desejo a todos os amados irmãos um ano de 

Vimos por este meio agradecer todas as 2004 cheio de Bênçãos do alto, e que o 
vossas orações e ofertas mensais ao longo de trabalho do Senhor no decorrer do próximo 

De facto, o ano 2003 tem sido o ano, em que 2003, que MUITO nos têm encorajado e ano possa crescer quer na evangelização, em 
Deus mais tem mostrado a sua fidelidade na ajudado.conversão de almas como também na 
vida da nossa família, pois apesar dos Uma breve retrospectiva 2003: visitámos 36 edificação dos filhos de Deus
grandes desafios que nos foram colocados, escolas em 8 concelhos do Distrito de Braga, 
nunca nos sentimos tão satisfeitos e gratos como Delegados distritais da COMACEP, 
como agora. Esta carta serve para expressar além de pastores e obreiros.
isso mesmo. Relativamente ao ministério dos Encontros 
Para si, onde quer que esteja, que nos tem de Casais com Cristo (ECC), ficamos muito Gostaria de aproveitar esta oportunidade 
lembrado nas suas orações aqui vai o nosso animados com o 3º ECC, realizado com ajuda para vos contar das maravilhosas 
muito obrigado, e o reconhecimento que as dos grupos de Sintra e Maia, em que houve 7 oportunidades que o nosso Deus nos tem 
suas orações foram tão importantes como decisões; e com o 4º ECC-Norte, apenas com concedido para pregar o Evangelho. 
cada refeição que temos tomado, cada dia. o grupo da Janz Team-STEP em que houve 12 Começámos em Outubro um Clube Bíblico 
Obrigado pela sua amizade, encorajamento e decisões. Este tem sido realmente um Missionário todas as quintas-feiras à tarde. 
suporte. ministério que nos tem encorajado muito Temos uma assistência de 20 crianças. Duas 
Portugal irá receber no próximo ano, o como coordenadores gerais.tomaram decisão por Cristo no Clube, 4 
Campeonato Europeu de Futebol  Euro 2004, Outro ministério que nos tem encorajado, e tinham aceitado a Cristo no Acampamento 
con sid era do o ter cei ro mai or eve nto  do qual somos também coordenadores, é o de Verão. Duas das crianças são filhos de 
desportivo, e que será certamente o maior dos acampamentos em Inglês, em que este nossos colegas e já têm a Cristo como 
alguma vez realizado em Portugal. ano tivemos 8 decisões (5 de Fafe e 3 de Salvador. Três dos filhos da nossa irmã 
Esta é uma oportunidade única para  Igreja Vizela).Cristina Pincho também estão a assistir e 
em Portugal se envolver de corpo e alma, na participar do Clube. Estamos muito Em relação ao grupo familiar em Fafe, 
proclamação do evangelho.encorajados ao ver estas crianças estamos muito empenhados com o ministério 
A nossa missão é providenciar a todos os aprenderem a Palavra de Deus, decorarem dos R.R., em que temos 9 crianças. Para este 
crentes, os recursos necessários para que a versículos fazerem a Hora Silenciosa e ministério precisamos da ajuda de um casal 
mensagem do evangelho possa chegar aos convidar colegas e amigos para virem. No ou família para que este grupo familiar se 
amantes do desporto.dia 13 de Dezembro fizemos uma festa de possa transformar numa igreja legalmente 
Por isso, estamos todos convocadosNatal com as crianças e convidámos a organizada.Muito obrigado pelo vosso apoio, 
No Verão que passou, tive o privilégio de ser família. Estávamos 48 presentes, entre os orações e ofertas de amor. Com gratidão e 
convidado para ministrar a Palavra de Deus a quais 11 adultos, família das crianças que com o amor de Jesus.
uma comunidade luso-brasileira radicada nos ouviram o Evangelho pregado pelo Director 
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AMILTON E ADRIANA
S. Tomé

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
MISSIONÁRIA IRMÃOS 

 “IBCM3”

RESPIGOS DA CONFERÊNCIA 
MISSIONÁRIA- BALCÃS

AGOSTINHO E LETA FARINHA
Rio de Mouro

motora) no Algarve a desenvolvermos este 
ministério na área de Sintra. 
Segundo as estatísticas 10% da população 
Portuguesa é portadora de deficiência. Agradecemos as vossas orações e ofertas 
Começamos o trabalho em Março de 2002 em   favor da nossa família. Estamos certos 
com três pessoas, (portadoras de de que Deus vos tem usado para nos 
deficiência) e um grupo de 6 irmãos cheios abençoar possibilitando  cumprir através 
de amor a servir lanchinhos e a conversar de nós o seu propósito. 
com eles.No início do ano passado precisamos sair 
Reunimo-nos uma vez por mês numa sala de São Tomé e Príncipe para tratamento de 
cedida pelos Bombeiros Voluntários de saúde. Fomos convidados para vir a 
Sintra. O grupo começou a crescer e a fazer Portugal, onde fomos recebidos pela igreja 
amizades sólidas. No Verão de 2003 que se reúne em Sintra. A igreja tratou da 
tivemos um acampamento evangelístico no nossa hospedagem, e da inscrição na 
Algarve juntamente com os grupos de Faro Segurança Social. Assim, além de ficarmos 
e Olhão. Este acampamento marcou bem acomodados tivemos acesso aos 
espiritualmente a vida de alguns deles. cuidados médicos, hospitalares e 
Uma das senhoras do nosso grupo fez uma laboratoriais gratuitamente. Neste tempo 
decisão por Cristo e vem regularmente aos estivemos a cooperar naquilo que nos foi 
cul tos ,  e  ul t imamente o marido solicitado, na igreja local. Agora que já 
acompanha-a. Agora, vistamos a maioria estamos recuperados, pretendemos 
deles durante a semana, levamo-las ao retornar para São Tomé e Príncipe no final 
médico quando necessário e ajundamo-las do mês de Fevereiro. 
noutras coisas práticas. Deixamos Em São Tomé e Príncipe a obra do Senhor 
convosco uma frase de uma das senhoras prossegue. Somos gratos a Deus pelo irmão 
do grupo: “Procurei Deus de muitas formas Agapito Paraíso, que tem sido um servo 
e durante muitos anos sem nunca O ter incansável a serviço do Senhor. Para a 
encontrado, agora eu vi “Deus é amor” e já nossa surpresa, com a nossa saída, diversos 
O encontrei”.irmãos se levantaram para trabalhar. 

Cremos que o Senhor os levantou. 
Na capital  a igreja tem mais de 70 irmãos 

A terceira Conferência Internacional de em comunhão e  frequência activa acima 
Irmãos em Missão (IBCM3) aconteceu em de 150 pessoas, estando em fase de 
Selimbar na Romênia central de 1 a 6 Julho crescimento acelerado. Ainda falta adquirir 
2003 um terreno e construir  um local de reunião. 
Estiveram 205 participantes  fora da Faz-se necessário e urgente. Em Nova 
Romênia e aproximadamente 100 Canaã a casa de Oração está em fase de 
participantes da Romênia (incluindo acabamentos, é um belo salão de 96 metros 
jovens do coro e outros . Estiveram quadrados. Adquirimos recentemente com 
representados 55 países diferentes  mais  a ajuda de um irmão do Rio de Janeiro, um 
do que na IBCM2 - Roma em 1996.  terreno na vila de Ribeira Afonso, e outro 
Houve um grande espírito de comunhão na na vila da Pinheira.
conferência O Senhor enfatizou vários Depois de um tempo em oração buscando 
pontos, para o benefício das nossas igrejas orientação do Senhor, decidimos trabalhar 
nos próximos anos:  no treinamento daquelas pessoas que Deus 
  tem levantado. Vamos viver em Nova 
1. A importância de uma Liderança Boa, Canaã, onde pretendemos fazer da casa que 
isto requer visão. estamos a  construir ali, um centro de 
2. A importância de Ensino São; isto treinamento Bíblico. O início das aulas está 
implica obediência previsto para o  Outubro com uma turma de 
3. A importância de Crescimento 15 alunos. Os alunos viverão connosco em 
Numérico, estrutural e espiritual e da ajuda regime de internato. Ainda temos que 
prática às pessoas. concluir a construção da casa, preparar 
4. A importância de Evangelismo alojamento. Orem pelo suprimento dos 
Efectivo. recursos financeiros. Este é um projecto de 
5. A importância de Igreja Plantar. fé. 
6.Ffinalmente o exercício dos dons Família Bernardo.
Espirituais. 

A conferência foi de grande encorajamento 
para as igrejas de Irmãos na Romênia.  A 
próxima conferência de IBCM será em 

Em Setembro de 2001 fomos desafiados 
2007.

por um casal de Missionários que está 
envolvido no ministério com pessoas 
portadoras de deficiência (sensurial e 

sofrem de falta de liderança local.   
Actualmente há uma oportunidade de 
trabalhar no Kosovo, com um jardim de 
infância.  As autoridades da área de Prizren 
convidaram a OMEFI para este serviço 
para ajudar as crianças de duas aldeias. 
Fomos encorajados pois acreditamos que 
pode ser um meio excelentes de estabelecer 
constato com a comunidade muçulmana 
para ensinar as famílias com o evangelho. 
Além dos trabalhadores Cristãos 
envolvidos será preciso planear o 
programa educacional do jardim de 
infância. As necessidades incluem:  
1. Director para o contacto com as 
autoridades, e com pais e crianças;  
2. Dois professores de jardim de infância 
que falem albaneses e que tenham as 
qualificações espirituais necessárias;  
3. Mobília, material educacional;  
Calculamos que os custos, excluindo o 
apoio financeiro dos três trabalhadores 
Cr i s tãos  envolv idos ,  impor ta rão  
aproximadamente 5000 Euros por ano.

 BACKI PETROVAC (SERVIA) 
27-28 DE SETEMBRO DE 2003)

O.M.E.F.I. é uma associação que agrupa as 
Assembleias de Irmãos em Itália, cujo 
ministério se centraliza na ajuda das igrejas 
nos  Balcãs.

Albânia
Há onze anos a Albânia foi libertada do 
aperto férreo de um regime comunista 
extremista. As estimativas variam mas 
cremos que existem 1000 crentes que 
compõem 25 Assembleias de Irmãos fruto 
do trabalho conjunto de irmaos anglo-
americanos e Irmãos italianos. Louvamos a 
Deus por este crescimento, mas estamos 
vigilantes quanto ao que é preciso fazer. 
Algumas das 25 Assembleias existentes 
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JORGE E ORQUIDIA ADRIÃO
Quinta da Flamenga-lote55-1ºEsq. - 2625-Vialonga

IRENE E SAMUEL FERREIRA
R. João da Cunha Marques, n.º 3  2.º Dt.- 3200-271 LOUSÃ

Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos a gratos ao Senhor  por todos aqueles que 
de uma ou outra forma tem estado connosco contribuindo através do “Fundo Missionário” e 
a orar por nós, mesmo através do calendário da C.Missionaria. No Senhor o nosso muito 
obrigado.
A Orquídea espera dar á luz  outra criança para Julho. Continua os seus estudos 
Universitários e a leccionar “Religião e moral evangélica” na escola em Vialonga para além 
de cooperar comigo nas igrejas.
Entre outros ministérios continuamos envolvidos com as igrejas em Olarias e Santa Catarina. 
Rogamos as vossas orações, pois como igrejas implantadas desde 1907 (S.ta Catarina) e 
1932 (Olarias) necessitamos de atingir espiritualmente e socialmente estes bairros duma 
forma mais efectiva. Louvamos ao Senhor pela fidelidade dos irmãos brasileiros, que entre 
outros se tem juntado em Olarias. Nesta passagem do ano podemos estar ali juntos, alegres 
com e no Senhor. Aleluia
Louvamos ao Senhor pela firmeza de fé do casal Walter e Sónia. Descerão ás águas no fim de 
Janeiro.
Louvamos ao Senhor pela vida e o desejo que a Igreja em Sta Catarina tem em servir o 
Senhor. Orem connosco neste sentido. Esta congregação objectiva baptismos para breve. 
Louvado o Senhor. A Vida da Igreja é uma constante luta, mas o que nos consola é que em 
Cristo somos mais que vencedores. O Senhor ama-nos e por isso estamos gratos e felizes

Que a graça e Paz de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Continuamos na 
área de Coimbra, envolvidos com o trabalho de algumas igrejas locais e não só!
A Igreja Em Rocha Nova, da qual fazemos parte continua a andar pela Graça de Deus. 
Continuamos envolvidos com a Escola Dominical, Pregação, e visitação. 
A Igreja Em Lousã, vila onde residimos, continua com poucos membros, embora estejamos a 
desenvolver alguns trabalhos evangelisticos. Pela graça de Deus temos tido visitas de 
descrentes e “crentes” que vieram viver para cá, temos pessoas interessadas em conhecer 
mais de Cristo, mas ainda não temos decisões por Cristo. Por favor orem para que o Senhor 
faça a obra nestes corações.
Quanto à família, aumentou. No final de Agosto recebemos em nossa casa três de dez Irmãos 
de uma família (A Filipa, O Diogo e o Ivan). Cinco dos outros Irmãos foram para uma 
instituição, o mais pequeno está com a mãe e a mais velha com dezoito anos já é mãe e vive 
em Lisboa.
Agora pela graça de Deus somos oito em casa . 
Em 31 de Outubro, pela graça de Deus, e depois de estar oito anos em lista de espera, fui 
operado a um ouvido. A operação correu bem, e agora já ouço muito melhor, embora o 
ouvido que não foi operado também ouça muito pouco.

Motivos de Oração-Louvor:
Pelo sustento diário que o Senhor nos tem concedido.
Pela protecção e forças para a realização dos muitos trabalhos diversos.
Pelos nossos filhos Samuel Filipe e Ana Isabel que são excelentes alunos e pelo seu bom 
testemunho num meio muito católico. Pela Susana, que depois de se ter decidido por Cristo 
obedeceu ao mandamento do baptismo no 
ano passado.
Pela Carrinha de nove lugares que 
adquirimos em Dezembro, podendo 
finalmente deslocarmo-nos todos juntos.

Intercessão:
Pela Filipa, Diogo e Ivan, para que a 
semente do evangelho que está a ser 
semeada nos seus corações frutifique.
Pela protecção dos nossos outros filhos 
(Samuel Filipe, Ana Isabel e Susana 
Raquel), que continuem a resistir ás 
pressões do meio em que estão inseridos, 
vivendo os valores que Cristo ensina.
Pela saúde da Irene, pois encontra-se com alguns problemas. Por favor orem, pois em 
principio será operada brevemente. 
Pelo aumento dos “Ceifeiros para a Seara” aqui na Zona Centro.Por mais conversões ao 
Senhor Jesus no nosso meio.

JUIZ  CONDENADO 
A RETIRAR MONUMENTO
DOS DEZ MANDAMENTOS

TATUAGEM

Nos EUA, um Juiz foi condenado a retirar do 
seu Tribunal um monumento/placa que tinha 
ali colocado com os Dez Mandamentos.
Foi considerado pelo Supremo Tribunal 
Americano que essa era uma forma 
inconstitucional de promoção da religião 
pelo Juiz em causa. 
http://www.cnn.com/2003/LAW/12/16/tenc
ommandments.moore.ap/index.html.

A TATUAGEM é um 
adorno corporal que 
consiste na incisão da 
pela por substâncias 
corantes, que deixam 
n e l a  m a r c a s  o u  
desenhos permanentes. 
Efectua-se com uma 
a g u l h a ,  p e n t e  o u  
estilete untados com 
p i g m e n t o s  q u e  

penetram na pele através de pequenas incisões. 
Outro processo faz passar sobre a pele uma 
agulha enfiada com um fio untado com 
corante. Conhecida desde épocas remotas, a 
tatuagem é prática frequente entre um grande 
número de povos de pele branca ou amarela, 
nomeadamente do Norte de África, Ásia 
(birmaneses, japoneses, siberianos, entre 
outros), Oceânia (Nova Guiné, ilhas 
Marquesas, Maoris, etc.) e América 
(esquimós e alguns povos ameríndios). 
Alguns povos de pele escura utilizam a 
designada tatuagem 'por escara', que consiste 
em provocar cicatrizes em relevo, como é 
típico, por exemplo, nos Macondes do Norte 
de Moçambique.”
A maior parte destes adornos provocam um 
sentimento de desgosto, com o tempo, devido 
á sua desactualização e muitas vezes 
infecções e doenças de pele.
Os crentes no Senhor Jesus tem uma marca de 
relevo muito mais atractiva e duradoira que 
permite ter um  sentimento de gozo e prazer. 
Somos selados com o Espírito Santo e Ele é 
garantia que somos Filhos de Deus. Rom. 
8.16-IICor.1.22).

interessante

Uma nova visão
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resultados espiritualmente positivos, pois viola 
os direitos dAquele que ainda "anda o meio 

 dos...candeeiros de ouro (Ap 2:1). 

Acon teceu t ão  cedo! Não  4. OUTROS DESVIOS DA VERDADE 
devemos, porém, surpreender- a) A reverência aos mártires, da qual resultou a 
nos com estes fatos, pois no criação dos "santos" (século II em diante). 
próprio Novo Testamento já b) O batismo de bebês, introduzido nos séculos 
vemos o indício de que isso iria II e III, tornou-se geral nos séculos IV e V.  objectivo destes estudos é apresentar 

acontecer. c) Deturpação do Evangelho. Os filhos dos algumas informações sobre as igrejas e 
crentes, por causa dos pais, receberam o sobre alguns irmãos de destaque que, O

1. INTRODUÇÃO DA DISTINÇÃO ENTRE privilégio especial de serem também através dos séculos, procuraram seguir 
"CLÉRIGO" E "LEIGO" considerados membros da "igreja". A pregação fielmente o padrão do Novo Testamento. 
É interessante notar que nas cartas de Clemente da salvação pelas obras, tão combatida por O título "A Igreja Peregrina" vem do livro, 
aos Coríntios (c.96 d.C.) e no livrinho chamado Paulo nas cartas aos Romanos e aos Gálatas, escrito em inglês por Edmund Hamer 
Didaquê (começo do século II) ainda são tornou-se comum. Broadbetn (1861-1945), publicado em 1931, 
mencionados somente bispos e diáconos (no depois de muitos anos de pesquisa. É uma 
plural), com em Filipenses 1:1. Já havia, porém, 5. O DESASTRE MAIOR - A FUSÃO DA história de igrejas e irmãos que, através dos 
a tendência antibíblica de fazer nítida distinção IGREJA COM O ESTADO séculos, têm procurado seguir o padrão neo-
entre os bispos (anciãos) e os demais crentes. Os Esta fusão aconteceu como resultado da suposta testamentário para a igreja. Na elaboração deste 
bispos eram chamados "clerigos" (os que conversão do Imperador Constantino, o Grande trabalho temos adotado o referido livro como a 
receberam ordens sacras), enquanto os demais (273-334 d.C.). Na noite anterior a uma batalha principal fonte de informação, mas temos 
crentes eram chamados "leigos" (do povo). decisiva na Ponte Múlvia (27 de outubro de 312 recorrido também a muitas outras fontes de 
Uma triste distinção que continua na maioria d.C.), quando Constantino derrotou Maxêncio e referências, as quais serão indicadas na 
das "igrejas" até hoje. tornou-se imperador com poderes absolutos, ele bibliografia que aparecerá no fim da série. 

disse ter visto uma cruz no céu com os dizeres: 
2. DISTINÇÃO FEITA ENTRE O "BISPO" E "Com este sinal vencerás". Ele ganhou a batalha 
"OS PRESBÍTEROS" SENDO DADA AO e tornou-se cristão nominal. Esta "conversão" 
BISPO A PREEMINÊNCIA NA IGREJA parece ter sido uma ato de astúcia política Damos a seguir, um resumo de algumas das 
Traçamos este declínio através das cartas de devido à existência de grande número de principais crenças e práticas que caracterizavam 
Inácio de Antioquia, um conhecido do apóstolo cristãos e à influência por eles exercida. as referidas igrejas: 
João. Ele foi condenado à morte pelo imperador Gene Edwards diz que "Constantino deve ser 1. REUNIAM-SE UNICAMENTE AO NOME 
Trajano, no ano 110 d.C.. A sentença foi considerado o primeiro cristão medieval - 90% DE CRISTO. 
cumprida em Roma e durante a viagem para lá cristão de nome e 90% pagão em pensamento". 2 .  E X E R C I A M  A U T O N O M I A  
Inácio escreveu várias cartas para as igrejas que Visto que era Imperador e mandava em tudo, ADMINISTRATIVA, com laços calorosos de 
visitara no caminho. Em todas elas ele exalta o logicamente quis mandar na igreja. Como amor fraternal entre as igrejas. 
bispo da igreja e exorta à obediência total ao resultado o erro entrou na igreja como uma 3. ERAM GOVERNADAS POR ANCIÃOS 
mesmo. Um exemplo disto temos na carta por enxurrada. Dr. Arthur Rendleshort escreveu: (presbíteros), também chamados BISPOS 
ele enviada à igreja de Filadélfia: "Tende "Quando o poder do paganismo foi, por fim, (superintendentes), sempre na pluralidade. 
cuidado, portanto, em observar a eucaristia...há derrubado e a perseguição cedeu lugar à 4. ERAM ENSINADAS POR MESTRES que 
um altar, como há um só bispo, juntamente com prosperidade, os males vieram com numa de Deus tinham recebido este dom e eram 
os presbíteros e diáconos". Deve ser dito que torrente. A igreja exterior e visível fez toda sorte levantados pelo Espírito Santo dentro destas 
Inácio era um irmão fiel que enfrentou a morte de concessão a fim de cativar o povo. Passou a mesmas igrejas. Recebiam ajuda de irmãos 
pelas feras em Roma com coragem exemplar. É adotar festas pagãs e deuses pagãos, dando-lhes visitantes que possuíam este mesmo dom. 
uma ilustração de como irmãos bons e fiéis, nomes cristãos. A estátua de Pedro em Roma 5. CELEBRAVAM A CEIA DO SENHOR 
apesar de sua sinceridade, estão sujeitos a originalmente era de Júpiter! Uma Vênus ou TODOS OS PRIMEIROS DIAS DA 
ensinar coisas erradas! uma Minerva facilmente transformaram-se na SEMANA. Era uma simples refeição de pão e 

Virgem Maria. O que faltava em realidade vinho, que simbolizavam o corpo do Senhor 
3. ORGANIZAÇÃO DAS IGREJAS FORA espiritual no culto tentava-se suprir com Jesus Cristo e o Seu sangue derramado. O 
DO NÍVEL LOCAL música, cerimonialismo e ostentação. domingo era também o dia quando as igrejas 
Do século III em diante os bispos das igrejas das Não precisamos prosseguir fazendo menção da levantavam as ofertas (recolhidas apenas dos 
cidades maiores reivindicaram autoridade sobre história miserável de como uma sucessão de crentes!) para a obra do Senhor. 
os bispos das igrejas menores. Pela "lógica", o papas, às vezes assassinos, adúlteros e amantes 6 .  B AT I Z AVA M  O S  C R E N T E S  
bispo de Roma (a capital do Império) tomou a do dinheiro, reivindicou infalibilidade papal, VERDADEIROS, não bebês, nem gente em 
precedência, assim formando a base para o tirou a Bíblia das mãos do povo e fez da massa, sem compreensão do Evangelho 
si st em a p ap al  qu e v ig or a a té  ho je .A conformidade a uma "igreja que adorava verdadeiro. 
interferência nos assuntos internos de outra imagens a suprema prova da salvação de uma 7. PREGAVAM O EVANGELHO PURO DA 
igreja local, por mais bem intencionada que pessoa" (Revista Amados nº 2 - Junho de 1986 JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ,  baseada 
seja, por parte dos anciãos duma igreja local pag.9). unicamente na morte expiatória do Senhor 
vizinha ou por parte de obreiros, nunca traz (continua no próximo número)Jesus. 

I I .  O  D E C L Í N I O  E  
ABANDONO DO PADRÃO 
NEO-TESTAMENTÁRIO

I. COMO ERAM 
AS IGREJAS APOSTÓLICAS? 

A  Igreja  Peregrina
Por Jaime Jardine (in Vigiai e Orai)
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O Fruto do 
Avivamento Espiritual

Por  Walter Alexander

Ezequiel 37. 1  14 poucos ossos, mas, sim, muitos e são Certa vez, F.B. Meyer estava a realizar 
secos. Eu gostaria de acreditar que fosse uma campanha evangelistica, mas nem 

1.A SITUAÇÃO possível, eu sou incapaz de realizar tal uma alma foi convertida. Uma noite, 
Os Caminhos do Senhor são estranhos e proeza. Devolve o caso para o Senhor. Só o Meyer estava a pregar quando um 
inexcrut ávei s,  os  Seus  ju ízes  são Senhor sabe se é possível ou não”. presbítero o interrompeu dizendo: 
insondáveis (Romanos 11.33). Dificuldades são oportunidades. “Senhor Meyer, não haverá bênção aqui 
Ezequiel era homem de Deus. Era alguém André Murray disse: “Temos um Deus que enquanto eu e o Senhor Jones não 
que conhecia a mão do Senhor sobre ele.  se compraz com as impossibilidades. Não resolvermos o nosso problema. Há 5 anos 
conduzido pelo Espírito, dominado pelo há nada demasiado difícil para Ele. A não dirigimos uma palavra um ao outro”. O 
poder do Senhor (v. 1) omnipotência de Deus é manifestada de presbítero deixou o seu lugar, dirigiu-se ao 
Olha onde Deus o colocou  num vale cheio muitas maneiras. Não existe obstáculo que Senhor Jones, confessou o erro e pediu 
de ossos secos. ele não possa vencer para cumprir os Seus desculpas. Este acto agiu como uma faísca, 
Anos antes não havia ossos secos, mas, propósitos ou para usar os meios por Ele pois serviu de exemplo para outros. Houve 
sim, um exército de homens. escolhidos”. um quebrantando geral e os crentes 
Jeremias        7. 32    Sem poder Ezequiel não correu do vale, não rejeitou a passaram a experimentar um avivamento 

v. 33     Sem protecção missão divina, não hesitou e nem espiritual que durou 3 anos. 
v. 34a.  Sem prazer reclamou. A tarefa era difícil, mas Ezequiel Alguém disse:
v. 34b.  Sem progresso. dispôs-se para ser o instrumento de Deus. Se  to do s os  cr en te s ad or me ci do s 

Ele confessou a sua impotência e fraqueza, acordassem e todos os crentes desonestos 
Mas aquele exército de homens valentes, m a s  d e m o n s t r o u  c o n f i a n ç a  n a  confessassem e todos os crentes tristes se 
soldados destemidos, tornou-se num vale Omnipotência do Senhor. Como é que alegrassem e todos os crentes desanimados 
cheio de ossos secos. sabemos disso? Pelo título que Ezequiel se fortalecessem e todos os crentes 
Talvez alguns aqui recordam as igrejas usou quando se dirigiu a Deus. “Ó murmuradores se calassem e todos os 
locais do século passado, inúmeras, com Soberano Senhor, só Tu o sabes”  (v.2  crentes deprimidos se animassem e todos 
uma liderança exemplar e espiritual, NVI). Deus agrada-se deste tipo de fé. os crentes membros orassem, é possível 
jovens que tinham interesse na Palavra, Quando Ele viu a fé do servo, Ele disse: qu e ex pe ri me nt ar  um  av iv am en to  
crentes que tinham uma sede para com o “Eis que farei entrar o espírito em vós, e espiritual.
estudo das Escrituras. Igrejas onde havia vivereis” (v.5). Dan Crawford, missionário O lugar de derrota tornou-se o lugar de 
pureza e uma reverência para com o pioneiro na África Central, disse: “A fé recuperação. Precisamos voltar ao lugar 
Senhor. Hoje são como um vale cheio de honra a Deus e Deus honra a fé”. onde caímos, fracassamos e ali buscar o 
ossos secos. Senhor, confessar o nosso pecado e sentir o 

2. O SERMÃO -  v. 4. toque de Deus na nossa vida. 
Deus confrontou Ezequiel  com uma Parece que o Senhor estava acrescentando 
situação drástica, humanamente falando o insulto à injúria, metendo sal na ferida, 4.O SOM vv. 5  8.
imposs íve l. No verso  3, o  Senhor  tornando a situação mais difícil. Que Que som  é esse? “Os ossos juntaram-se, 
perguntou: “Filho do homem, acaso, adianta profetizar a um vale cheio de ossos osso com osso”  (v. 7  NVI). 
poderão reviver estes ossos? ”Filho do secos? Deus criou aqueles corpos, Ele uniu os 
homem, você acha que esses ossos A nação de Israel estava numa situação membros, mas a morte ocorreu e os ossos 
poderão voltar a viver?”. (B.V.). Ezequiel caótica, fora derrotado, o seu povo separaram-se. 
não respondeu: ”Sim” e nem “Não”. Ele perseguido e disperso. Era uma nação Para experimentarmos dias de avivamento 
não quis demonstrar incredulidade, não idólatra, materialista, humanista e andava é necessário que haja unidade entre os 
quis duvidar do poder do Senhor, ao longe do Senhor. A Palavra de Deus é viva, membros do corpo de Cristo. Não união, 
mesmo tempo ele viu um vale cheio de poderosa e eficaz  e pode efectuar mas, sim unidade. É possível amarrar um 
ossos (v. 1). Não só ossos, mas ossos secos mudanças extraordinárias. cão a um gato, teremos união, mas não 
(v.4). Ossos sequíssimos (v.2). Estavam ali O vale de ossos secos conheceu o sopro do unidade. 
por muito tempo, Não morreram ontem, Espírito e ele reviveu. Se o Espírito de Quantos líderes têm tentado criar esta 
mas há muito tempo. Deus fez isto no caso de Israel, não poderá unidade por obrigar os crentes a adoptar 
Quando o Senhor lhe perguntou: “Esses Ele fazer isto no nosso caso? co st um es , re gr as  e tr ad iç õe s.  A 
ossos poderão voltar a viver?” Ele disse: regimentação pode manter os membros da 
“Senhor Deus, Tu o sabes” “Essa resposta 3.O SOLUÇO v. 11. Igreja num curral, mas nunca trará 
só o Senhor pode dar”  (B.V.). Com isso O avivamento sempre começa com unidade.
Ezequiel estava a dizer: “Senhor, não são confissão. 



Refrigério 96

Jan.-Fev. 2004

Estudo Bíblico
12

O Fruto do 
Avivamento Espiritual
(continuação da página anterior)

Não foi Ezequiel que juntou os ossos. Ele 
teria errado, teria dado o braço de João a 
Joaquim, e o pé de Joaquim a Manuel. 
Qualquer tentativa humana para alcançar a 
unidade fracassará. Deus fez o corpo e, 
cada um deve permanecer no seu lugar, na 
posição determinada por Deus. 

“Havia tendões sobre eles” v. 8. 
O esqueleto sem tendões e carne é inútil. 
Os tendões e a carne tornaram possível o 
movimento do corpo. Que adianta a 
u n i d a d e  s e m  a c t i v i d a d e ?  P a r a  
conhecermos um avivamento espiritual é 
essencial que trabalhemos em harmonia. 
É importante reconhecermos que ninguém 
tem todos os dons espirituais e, ao mesmo 
tempo, que cada crente tem pelo menos um 
dom.

“E estendeu-se a pele sobre eles”v. 8. 
Isto fala de beleza. O corpo tendo 
esqueleto, tensões e carne e sem pele não é 
nada atraente. É um horror! É um monstro. 
Para conhecermos um avivamento, Deus 
espera ver a beleza de Cristo em nós, 
mesmo à parte que os nossos irmãos não 
vêem, a beleza da alma, espírito e carácter. 
É possível ter unidade, actividade e beleza, 
mas ainda não teremos um avivamento. Os 
ossos juntaram-se, tendões e carne foram 
acrescentadas, depois a pele, mas não 
passou de um cadáver  “Mas não havia 
neles o espírito”“Apesar disso, os corpos 
não tinham vida” (B.V.). 

5.O SOPRO vv. 9  10. 
Só quando o Espírito do Senhor soprou é 
que os corpos tornaram a viver. 
Houve um reavivamento. 
Flavel: “Assim como o sangue de Cristo é 
a fonte de todo o mérito, de igual modo, o 
Espírito Santo é a fonte de toda a vida 
espiritual”
D.L. Moody: “Temos necessidade de que o 
Espírito Santo venha com poderosa 
virtude e consuma toda a vil escória que há 
em nós”.
Igrejas que não conhecem o sopro, o poder 
do Espírito, mesmo sendo activas, são 
como cadáveres, carro sem combustível, 
um motor não ligado à fonte eléctrica.

6.A SEQUÊNCIA v. 10. 
O vale de ossos secos conhecia o sopro de 
Deus, as pessoas reviveram, tornaram-se 
como antes, um grande exército. 
É este o nosso desejo para as nossas vidas, 
para as igrejas locais.

Ao Senhor e aos crentes em geral interessa que 
os anciãos sejam autênticos pastores na igreja 
local. Para além das suas qualificações 
descritas em I Tim3.1-7 e Tito 1.6-9, os 
anciãos, também conhecidos por bispos e 
presbíteros, devem ainda possuir  atributos 
que sejam exemplos de vida para  todos.
Na Bíblia temos homens de Deus que deram 
exemplo desses predicados, dos quais convém 
atentar para nosso ensino e estudo:

A FIDELIDADE de Paulo, que confia nos 
propósitos de Deus para si, mesmo que esses 
desígnios correspondam a “açoites”, prisões e 
desprezo.
A PACIENCIA de Jó, que não se irrita com  
as adversidades da vida e as acusações dos 
“amigos”.
A GRATIDÃO de Simeão, que sabe 
agradecer os privilégios alcançados e as 
bênçãos adquiridas.

A OBEDIENCIA de Noé, que cumpre com rigor os mandamentos divinos, 
mesmo quando é desacreditado.
A FÉ de Abraão, que confia na  promessa de Deus e está seguro que o Senhor é o 
provedor nas necessidades.
A FIRMEZA de Daniel, de modo a não se contaminar com a aparência do 
prazer, da gula e saber dizer não ao que Deus abomina.
A SIMPATIA de Barnabé, que sabe corresponder  com  amizade para  os 
outros, mesmo que estes sejam temidos ou desprezados.
A CORAGEM de Neemias, que resiste ás investidas do inimigo contra a Obra 
de Deus.
A DEVOÇÃO de Estêvão, que mesmo perseguido e maltratado não se cansa de 
falar do Seu Salvador.
A OUSADIA de João Baptista, que denuncia o pecado e apela ao 
arrependimento, mesmo em circunstancias de perigo de vida.
A INTEGRIDADE moral de José, que mesmo assediado, no oculto, para o 
pecado desvia-se dele .
A MANSIDÃO de Moisés, que ao longo do seu Ministério sabe orientar o povo 
com tranquilidade e em serenidade combater os excessos.
A SABEDORIA de Salomão, que perante dificuldades de decisão sabe confiar 
nos dons que o Senhor lhe atribuiu.
O ZELO doutrinário de João, que em todas as suas exortações e mandamentos  
exalta o amor e propõe o amor como regra moral.
A ELOQUENCIA de Apolo, que é poderoso na Palavra e forte no ensino das 
Sagradas Escrituras.
A CORAGEM de Pedro, que quando é chamado para cumprir com o 
mandamento do Senhor não recusa mas avança.
A IMPARCIALIDADE de Natanael , que não teme a verdade, nem usa o 
engano como modo de vivença.
A SUBMISSÃO de Timóteo, que sabe ser servo dos outros, aprendendo 
sempre, para melhor ensinar.

Qualificações de um Bom Bispo
Por Samuel Pereira
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Aprendendo
a ser pai

Por Jayro Gonçalves

A glória dos pais são os filhos (Pv. 17:6)

 uma boa motivação para meditarmos Em Dt 11:18-20 temos algumas disposições 3. - Aplicando-se no testemunho constante 
sobre a responsabilidade paterna. Não essenciais da sábia orientação divina a da Palavra (v.20)Éhá privilégio maior, nas realizações respeito: O texto dá a convicção de que, sem o 

humanas, do que a de ser pai! Missão testemunho permanente da Palavra em nossa 
sobremodo importante, que Deus outorgou 1. - Aplicando-se no conhecimento da vida, perante todos, e sem a prática notória 
ao homem, quando o criou à sua imagem e Palavra - (v. 18) da Palavra, o que dizemos vale nada, e o 
semelhança. Por isso, o exercício da O envolvimento com a Palavra deve ser exercício da "paternidade", fracassará. 
"paternidade" deve merecer  at enção integral: "no coração", "na alma", nas Vivendo o que ensinamos, "escrevemos a 
especial, afim de que o homem corresponda “mãos" e "na testeira entre os olhos". Esse Palavra nas entradas e nas portas da nossa 
bem à expectativa divina, no cumprimento tex to é not áve l, mos tra ndo  com o o casa". 
dessa nobre missão. "aprendizado" exige uma aplicação  
Afinal, é através da "paternidade" que o completa do ser humano, para que se sinta Concluo com a frase final do texto:"Fazendo  
homem satisfaz o propósito divino de capaz de exercer bem a "paternidade". A assim, vocês e os seus filhos terão uma 
formação da família, solene instituição do "Bíblia Viva" diz: "gravem estas leis nas existência feliz na terra".
Senhor para a realização do Seu alvo na suas mentes e nos seus corações. Amarrem 
terra, valendo-se da espécie humana (Sl  8). todas elas nos dedos das mãos, como 
E é através da "paternidade" que o homem se constantes lembretes - para que vocês 
realiza plenamente.  lembrem que devem obedecer a elas. Fixem 
No texto acima encontramos uma afirmação estes mandamentos nas suas testas, entre os 
extraordinária, que reflete o que significa ser seus olhos!". Ninguém pode "ensinar" se Agua tranquila e pura
uma "paternidade bem sucedida": "a antes não "aprender". E ai vemos o método Como á cinquenta anos havia

Para matar a securaGLÓRIA dos filhos são os pais" (Pv 17:6). correcto de estudo da Palavra. Notem os 
Ate nos rios se bebia.Na "Bíblia Viva" o texto é: "para os filhos o verbos: a) "gravar", isto é, a fixação 

maior motivo de orgulho é o seu pai". Que irremovível do que se aprende, nas entranhas 
Muitos peixinhos havialindo alvo se oferece ai para o exercício do ser: "mente e coração"; b) "amarrar" nos 
Nos rios por toda a partecorreto  da "paternidade"!  dedos das mãos todas as palavras 
Agora nada se criaaprendidas, para que sejam lembretes do que 
Ai! Que grande desastre.Nada pode se igualar à conquista desse alvo!  deve obedecer em cada ação ou atitude 

Como seria bom se cada pai vivesse em assumidas; c) "fixar" a Palavra na testa, 
Há muita gente que diz 

função desse alvo sublime: SER A GLÓRIA entre os olhos, para que possa ter o rumo 
Que Deus é o culpado

DOS FILHOS! certo ao comportamento, sendo, a Palavra, Essa gente é infeliz
Mas, como em qualquer realização humana, farol forte e inapagável, que ilumina o Pois não vê que está errado
o  s u c e s s o  d e p e n d e  d a  c o r r e c t a  caminho da atuação paternal (Sl 119:105).
INSTRUÇÃO prévia. Não há projeto que É o Homem. É o culpado
dispense o APRENDIZADO bem feito e 2. - Aplicando-se no ensino da Palavra - (v. Desta triste situação
completo, para se ter todo o conhecimento e 19) Tudo tem envenenado
toda a sabedoria imprescindíveis ao alcance O ensino exige aplicação constante, séria e Causando a destruição
dos seus objetivos.  Também o afastamento paciente. O texto abre diversos modos 
das instruções aprendidas, no curso da através dos quais pode-se alcançar o alvo do Mas não quer reconhecer 

O mal que praticouexecução do projeto, afeta-o sobremodo, ensino.  Nisso não podemos negligenciar. 
Mas acaba por morrerlevando-o ao fracasso total. Usando, ainda, a versão "Biblia Viva" 
Porque a si mesmo se matouconstatamos: que devemos "conversar sobre 

No assunto da "paternidade", projecto divino ela (a Palavra) sempre": a) em casa: como 
Não culpes Deus por favoressencial para o homem, Deus não deixa de falhamos nessa área! b) na rua, na estrada: 
Porque tudo o que  Ele criouoferecer os meios essenciais e necessários vamos andar mais com os nossos filhos, para 
Criou perfeito e com amorpara que o mesmo cumpra bem essa sua que, na nossa companhia, tenham melhor 
O homem, o homem é que estragoudestacada missão.  A Sua Palavra é o Manual oportunidade de aprender o que devem. c) ao 

de Instrução indispensável e irrecusável. dormir e ao levantar: ao começo e no fim do 
Aquilo que o homem semear 

Nela encontramos o substancial material dia deve mos esta r semp re pres ente s, isso também ceifará.
necessário para a capacitação ao exercício exercendo, ativamente, a "paternidade". M.A.Gomes (Lar Vida Nova)
correto da "paternidade".

NÃO CULPES DEUS
POR FAVOR
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IGREJA EM SILVEIRO JENO
Juventude Evangélica Norte

CORPORAÇÃO EVANGÉLICA 
DE COIMBRA

m 27 de Dezembro 2003 realizou-se a  
festa de Natal da Escola Dominical. No passado dia 8 de Dezembro de 2003, EUma festa diferente, porque não se tomou posse a nova direcção da JENO, 

realizou nos moldes normais. composta pelos seguintes membros e 
Em Setembro surgiu a ideia de podermos r e spec t i vos  ca rgos :  Ped ro  Cos t a  
fazer a festa de Natal num auditório novo, (Presidente),  Marco Roque (Vice-
que se estava a  acabar de construir aqui no Presidente), Rute Costa (Tesoureira) e 
Silveiro. Com o pensamento naquele local,  Miriam Roque (Secretária).
concordámos que se viéssemos  a utiliza-lo  O end. Postal da JENO é: Rua Orfeão do 
seria um grande desafio, por ser um local Porto, 280 r/c B ;  4150-798 Porto
público onde estaríamos mais expostos que Participa com as tuas opiniões:altura confessaram que se viessem tantas 
na igreja, e teria de ser feito um trabalho com jeno@jeno.orgpessoas como as que tinham prometido que 
mais qualidade. Ficámos motivados por Visita o nosso site com Galeria Interactiva, viriam,  de certeza que a sala se encheria.
fazer um trabalho em que o Senhor pudesse Fórum,  Rádio  JENO,  Sondagens ,  Chegou o dia tão esperado, muita era a 
ser glorificado e as almas abençoadas.  Informaçõesexpectativa da nossa parte, mas esperando no 
Começamos a trabalhar com a intenção de  www.jeno.orgSenhor acima de tudo. Quando a hora se 
podermos arranjar um musical em que de 

aproximou as pessoas crentes e descrentes 
alguma forma pudéssemos evangelizar as Próximas Actividades:começaram, aos poucos, a encher aquela 
pessoas  da terra e não só. A partir de uma 31/Janeiro  Passeio à Serra da Estrela, Estão  sala. À hora de começar estavam ali cerca de 
peça que já tínhamos feito há alguns anos confirmados  2 camionetas de 73 lugares 300 pessoas. Entregamos o trabalho nas 
atrás noutra festa de Natal, traduzida do cada. mãos de Deus.
espanhol, mais 4 das músicas do musical que 27/Março Encontro de Jovens (Grupo de O testemunho das pessoas acerca do que 
se tinha adquirido e mais 5 músicas que Louvor, Participações, Estudo, Lanche e viram foi o melhor. Da nossa parte resta-nos 
arranjamos; para uma delas tivemos que Convívio), no salão da Igreja em Valadares, orar a Deus para que a mensagem deixada 
fazer uma letra. Ainda conseguimos encaixar pelas 15 horasáquelas pessoas  fique gravada nos seus 
nisto tudo mais um sketch com uma música 29/Maio  Torneio Desportivocorações e que o Espírito Santo possa 
cantada por duas adolescentes e o musical: 

convence-las que só Cristo pode mudar o 
“Vida com Jesus” feito pelas crianças. 

rumo da vida de cada homem dando-lhe uma 
Em todo este trabalho vimos a mão de Deus a 

'nova vida'.
dirigir-nos em relação às músicas e aos 

Fica aqui a nota do excelente auditório que 
textos, com um fio condutor que era: “Uma 

temos aqui no Silveiro, com todas as 
nova vida”.

condições para a comunidade evangélica 
Quando da entrega dos papeis os 

utilizar em actividades como Congressos,  
participantes foram sensibilizados da 

etc. Não queremos deixar de testemunhar a 
oportunidade que tinham de pôr em prática 

abertura que existe da parte desta Associação  
os ensinamentos da Escola Dominical: o 

em relação a nós, comunidade evangélica.  A 
serem pequenos missionários mesmo na sua QUANTO TEMPO TEM UM ANODeus toda a glória !
terra. A ideia foi assimilada com Pergunta a um estudante que não passou 
responsabilidade, pois não há memória de nos exames finais. 
um “natal” em que tivéssemos tão poucas QUANTO TEMPO TEM UM  MÊS 
'dores de cabeça” em relação aos ensaios, Pergunta a uma mãe que teve um filho 
aprendizagem, etc. prematuro. 
Convém aqui referir que, atempadamente, QUANTO TEMPO TEM UMA HORA
abordámos o presidente da Associação com o Pergunta aos apaixonados que esperam o No dia 8 de Dezembro, em Coimbra, pelas intuito de lhe perguntar quando a obra estaria seu amado. 15 horas procedeu-se á eleição da nova pronta. Ele nos respondeu a duas questões de QUANTO TEMPO É UM  MINUTO junta para 2004. uma só vez, dizendo-nos que  a obra estaria Pergunta a uma pessoa que perdeu o Composição:pronta no dia 8 de Dezembro, que é o dia do transporte para o trabalho. Presidente: Henrique S.Gomesaniversário da Associação, e logo nos QUANTO TEMPO É UM SEGUNDOSecretario: Sérgio A.Santos Aço'convidou' a fazermos ali a festa de Natal. Pergunta a um atleta que ganhou uma 

Tesoureiro: Samuel da Silva Oliveira Colocáramos cartazes em sítios estratégicos medalha de prata das Olímpiadas.
Vogal: José da Cruz Gonçalvespromovendo a festa,  mas também O tempo não espera por ninguém. Valoriza 

distribuímos folhetos com convite porta a Vogal: Alcino Lucena Cruz cada um dos momentos da tua vida, com 
porta no Silveiro. Os jovens e os Contactos: alguém muito especial: JESUS.
adolescentes que distribuíram os convites na 239.964.638; 239.828.069; 239.441.660

 

notícias
.........

.........
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IGREJA EVANGÉLICA EM SINTRA

JUVENTUDE EVANGÉLICA DO OESTE

Amados, queremos dar noticias do 
andamento da construção do novo 
espaço de culto e de ministério em 
Mem Martins.
D e p o i s  d e  a d j u d i c a d a ,  a  
construção iniciou-se, por fé, 
porque não temos em caixa o 
montante para o seu término. 
Como podeis observar na foto  
inclusa, a parte de betão está 
c o n c l u í d a  e  o  i n í c i o  d o  
revestimento com tijolo/paredes 
decorre no presente momento.
Estamos muito gratos pela resposta da vossa Congregação através das orações e da oferta 
já enviada. Muito Obrigado. Vossos conservos: A. Calaim,  A. Farinha e  C. Lacerda.

A Juventude Evangélica do Oeste tem o privilégio de organizar, 
mais uma vez o seu congresso  o XIII. Gostaríamos de contar com 
a tua presença e com participações especiais de vários grupos na 
“Noite de Talentos”, de 23 de Fevereiro.
Envia a tua inscrição para Apartado 3  - 2534-909 Lourinhã  e 
procura saber mais  deste evento impar. 
Telefona :261423043 968506097 ou 964397571  
E-mail: j.e.o@clix.pt

No dia 5 de Junho,  Sábado , decorrerá o   II 
Grande Encontro Nacional de Irmãos, a 
realizar querendo Deus, na Tocha, sob o 
tema de João  15.16. “ A escolha”. 
Convidamos todos os irmãos para uma 
presença maciça neste encontro. Esperamos 
um dia regado de bênçãos  do Senhor. Nota: 
Teremos espaço próprio para crianças e as 
refeições (lugares sentados) para quem 
solicitar será no restaurante da Albergaria 
Arcada (Tocha).

II Grande
Encontro
Nacional
de Irmãos

» agenda «
7 FEVEREIRO Sábado   
O 59ª Encontro Nacional de Anciãos, obreiros e cooperadores realiza-se na casa de Oração 
em Sangalhos, pelas 10 horas, com programa da responsabilidade de C.I.I.P. Norte. O Tema 
do Encontro é: “A Unidade do Corpo de Cristo” sob o texto de Efésios 4. 

24 FEVEREIRO  - Terça- feira  
A Igreja Evangélica em Silvalde vai promover um Convívio com concerto musical no 
Auditório da Junta de freguesia, a partir das 14,30 h. Estão convidadas várias igrejas  para 
apresentarem louvor a Deus e exporem a Palavra de Deus para edificação do Seu Povo.

20 MARÇO-Sábado
 Encontro de Casais Cristãos em Esmoriz.

27 MARÇO-Sábado
 Encontro de Casais Cristãos em Quelfes-Olhão.

1 MAIO-Sábado  
Encontro Evangelistico na área Centro

30 MAIO-Domingo  
Pentecostes -Dia de Missões

12-13 JUNHO 
 Convenção  Beira Vouga em Sangalhos

20 JUNHO e 12 SETEMBRO - Domingo
 Baptismos em Perrães - Rio Cértima.

29OUT-1NOVEMBRO  
IX Congresso Nacional de Jovens, Hotel Quinta da Lagoa, Mira.

 

Som do Livro
RÁDIO TRANSMUNDIAL

Visite www.radiotransmundial.org, ou ainda 
www.biblia.pt. 
Do Algarve, uma ouvinte, recém convertida, 
disse ser "um bálsamo" poder ouvir pela rádio 
no seu local de trabalho, as músicas que ela 
começou a ouvir e amar na sua igreja de 
origem e aprender mais da Palavra de Deus de 
um modo tão claro e simples. De Aveiro, um 
militar disse estar a acompanhar as 
transmissões desde o 1º dia em que ouviu 
"quase por acaso" e só lamenta o programa ter 
a duração de  30 min.
Se desejar envolver-se nesse  projecto de 
divulgação das Escrituras especificamente no 
acompanhamento dos ouvintes do programa 
"O Som do Livro" através do telefone, queira  
ligar para 808 201 932. Há a disponibilidade 
da transferência das chamadas para outros 
locais para que os conselheiros não tenham  de 
estar na sede da Rádio
A RTM-Portugal disponibiliza uma equipa 
para visitar a sua igreja. Através de um 
seminário motivador e encorajador, com 
projecções e dinamismo, ajuda a comunidade 
a perceber os benefícios do Programa O Som 
do Livro pelos fiéis. 
Tel.azul: 808 20 1932, e marca a data!
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1  No oculto para si".  
Aconteceu num Serviço dos Esta tendência para o mal foi 
Correios, vinte empregados desses transmitida até nós pelos nossos 
serviços dedicavam-se a uma primeiros pais, Adão e Eva.  Cada um 
actividade ilegal, mas bastante de nós é pecador por decisão nossa.  
proveitosa. Consistia em retirar da 
correspondência dinheiro e outras 3  No coração
coisas de valor.  Fizeram isto  Como exemplo, podemos citar o caso 
durante bastante tempo. de um adolescente de apenas 17 anos 

2  No inquéritoAs suspeitas começaram a surgir. Os que matou à punhalada um ancião.  
Jean e Marie Perrin riram-se muito, e funcionários superiores inteiraram-se Mais tarde na esquadra da polícia, 
sempre a rirem-se, escreveram no do sucedido mas não poderam agir por afirmou:  "Não sei porque fiz isso".  
papel a palavra NÃO e, entregaram ao falta de provas.  Afirma um grande domador de leões: 
entrevistador.  Jean e Marie eram dois Alguém teve uma ideia brilhante. "Não há leão domesticado. Um leão 
jovens, "recém-juntos", que podem Enfarinhar a correspondência com pode ser bem comportado hoje e 
dizer "recém-casados", e pertencem a nitrato de prata, substância química ferocíssimo amanhã". E nenhum de 
96% de franceses modernos que não que mancha os dedos.  Sem saber, os nós pode, realmente, confiar em seu 
aceitam, a definição bíblica da palavra homens continuaram com a sua coração.  Dadas as circunstâncias 
"PECADO".   actividade. favoráveis, a maioria de nós é capaz de 
O inquérito estava a ser realizado pela Foram descobertos porque, os seus cometer quase qualquer transgressão...
revista católica "LE PELERIN", e a dedos ficaram marcados.  Manchas 
pergunta era: "Você crê no pecado tal intensas que não saíam com água e Sim, amigo, podemos apagar a palavra 
como vem definido na Bíblia e pela com sabão. "pecado" do nosso dicionário, 
igreja?". Desta maneira identificaram-se os podemos encolher os ombros ao ouví-
96% dos entrevistados, todos eles delinquentes, que não podiam negar a la pronunciada.  
jovens, responderam que não.  evidência. Podemos responder "NÃO" quando, 
A palavra "pecado" perdeu o seu poder, Foram julgados e condenados num inquérito, nos perguntam se 
influência e significado e as pessoas, cremos nele, mas creiamos, ou não, o 
ao ouvirem menção do pecado, Caro amigo, o mal sempre deixa as pecado existe.  Está aí, faz parte do 
simplesmente encolhem os ombros,.suas manchas.  Podem não ser nosso corpo, está na nossa natureza, 
 A realidade do pecado nem sequer manchas de nitrato de prata, ou de pó está no nosso andar.  Não é negando a 
entra nas suas cabeças, não se sente nas de carvão ou de tinta indelével.  O que realidade de uma infecção que a vamos 
suas vidas.  Para elas é um assunto acontece é que o mal mancha não os neutralizar.  Uma infecção terá de ser 
"tabú", inconveniente, incomodo ...dedos mas o carácter da pessoa, a tacada de  imedia to  com os  
Todavia, o pecado é um facto, um facto mancha a consciência, mancha o antibióticos mais poderosos.  E não é 
ignorado não deixa, de ser um facto.  É coração.  negando a realidade do pecado que 
um facto porque a experiência humana A pessoa que vive mal e faz o mal i remos f icar  l ivres  das  suas  
prova-o.  É uma doença humana poderá exibir durante algum tempo consequências.  
universal, pois o ódio, a libertinagem, a uma pele limpa e perfumada, olhos Unicamente Jesus Cristo, o Filho de 
cobiça e o preconceito manifestam-se brilhantes e alegres, um sorriso feliz e Deus, pode limpar perfeitamente o 
em milhares de modos diferentes, atraente, mas lá no fundo do seu ser, nosso ser interior.  E isto Ele pode fazer 
todos os dias.  O próprio facto de uma mancha começa a formar-se e um porque a Sua morte na Cruz satisfez as 
termos polícia, cadeias e forças dia essa mancha notar-se-á no rosto, na justas exigências de Deus contra Quem 
militares constitui indicação de que conversa, no olhar e até no tom da voz pecámos de maneira que a Bíblia diz, e 
alguma coisa está errada na natureza quando fala.  citamos: 
humana.  O pecado vai-se formando no fundo da 

alma, um lodo fedorento como o lodo "O sangue de Jesus  Cristo purifica-
A Bíblia, a Palavra de Deus, revela que que se acumula no fundo dos charcos nos de todo o pecado". Eis a única 
o pecado é rebelião contra Deus, o derivado à decomposição das matérias solução para o problema do pecado.
e s t a b e l e c i m e n t o  d e  u m a  orgânicas.  E em dada altura todo esse Procura saber mais escrevendo-nos.
independência falsa, a substituição de lodo vem à superfície, revela-se...
"uma vida para Deus" por "uma vida (Adaptado)

a nódoa
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