Paulo atribuiu a Jesus esta sublime bem-aventurança:

“Mais bem-aventurada coisa é dar, do que receber.” Atos 20:35
Regra geral as bem-aventuranças aplicam-se a pessoas, mas neste caso específico, refere-se a uma ação.
Pode ter a ver com um tipo de comportamento ou a uma forma de vida. Parece que nós humanos, temos
mais tendência para receber, do que para dar.
A generosidade vem de Deus. A capacidade de dar é de natureza divina... Todos nós temos momentos na
vida em que somos generosos e a compartilhar com os outros aquilo que possuímos.
Quem dá segundo Deus determina, fica mais feliz do que aquele que recebe. É duplamente enriquecido,
isto porque ao dar, faz feliz quem recebe. Quem recebe sente-se feliz e grato por quem o abençoou.
No nosso ministério através da REMAR PORTUGUESA, sentimo-nos como o fiel da balança, recebemos
e damos. Somos ajudados a ajudar.
Ao longo de mais de 27 anos em Portugal, temos visto que por detrás das empresas, particulares e muitas vezes das autoridades, a graça de Deus move-se nesta Obra que vive e rege-se pelo lema; “Por amor a
Deus e ao próximo.”

Estamos ao mesmo tempo dos dois lados, dos que dão e dos que recebem. Queremos através desta publicação, expressar a nossa gratidão, aos que generosamente e com regularidade têm contribuído com os
seus donativos para esta Associação.
Para além de serem bem-aventurados, alegram o coração de Deus. Acreditamos que Ele os abençoa e os
faz prosperar. Para isso oramos cada dia.
Não somente da nossa parte, mas também da parte daqueles a quem os produtos chegam, aos que como
nós, amigos e companheiros, procuramos minorar as carências mais básicas de outros que precisam diariamente da nossa ajuda, expressamo-nos da seguinte forma:

Amigos o nosso trabalho não é vão, nem em vão! Recorde
sempre que, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber...
A generosidade para com os mais pobres e necessitados, é ensinada nas Escrituras e trata-se de uma ato
de beneficência em favor de outros. E Deus promete recompensar!

“Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal.” Salmo
41:1

“Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício.”
Provérbios 19:17

Faça o bem aos pobres e carenciados. E faça-o com alegria! Não como um negócio, mas como gesto de
amor! E Deus que tudo vê, o recompensará.
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Pastor Luís Miguel
Que rótulo negativo impactou a tua vida?!
As pessoas passam a vida a rotular as outras. As pessoas passam a vida a compara-se com as outras.
Queria falar contigo sobre conquistar os rótulos.

“Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou.” Romanos 8:37
A forma mais rápida de terminar com algo especial é compará-lo com outra coisa. Onde a comparação
começa o contentamento termina
Nunca foi mais fácil comparar
As redes sociais – os mídia – foi ou não foi convidado ao aniversário – colocam likes (gosto) ou não. Há
sempre um por detrás das cenas que gera anúncios ou rótulos.
Paulo diz não ousamos comparar-nos como alguns...

“Pois não ousamos contar-nos, ou comparar-nos com alguns, que se louvam a si mesmos; mas
estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento.” 2 Coríntios 10:12
• Comparação pode fazer-te sentir superior outros inferior - mas não honra a Deus.
O mais rico – O mais cool – o mais pretty – o mais engraçado - quem quer que seja sejam --- mais que...
não apenas! Melhor, mais feliz, mais saudável, retweeted.
Vida espiritual – ora – louva – testemunho poderoso – um amigo vai-se casar – ainda bem - gostaste da
minha casa?!
Os miúdos como é que vão na escola, bem??? Comparados com o dos outros.
João escreveu acerca de si mesmo na 3ª pessoa – aquele a quem Jesus amava
Moisés – o homem mais manso
João – o amado
Domingo pela manhã, Maria visita a tumba e a tumba estava a vazia. “Correu, pois, e foi ter com Si-

mão Pedro, e o outro discípulo, a quem jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro; e, abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho
ali deixados, e que o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos,
mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu.” João 20:2-8

Em João 21 – Simão Pedro disse: “Vou pescar.” “Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco; e naquela noite nada apanharam.” João 21:3
Jesus deu-lhe uma ordem: “Disse-lhes, pois, jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responde-

ram-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e
já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes.” João 21:5,6
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E João o amado diz: “Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor…”
João 21:7
João viu o Senhor primeiro, foi ele quem discerniu que era o Senhor. “E Pedro, virando-se, viu que o

seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito
de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro a este, perguntou a
Jesus: Senhor, e deste que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu
venha, que tens tu com isso? Segue-me tu.” João 21:20-22

Não podes fielmente seguir a Jesus se estás continuamente a comparar-te com alguém. A insegurança que
existe em nós não pode ser satisfeita.
Não haverá suficientes mais que!!! Ou melhor que!!!! Não haverá suficiente dinheiro!! Suficientes seguidores!!! Suficiente atenção!! suficientes likes (gosto)!!! Suficiente popularidade!!!! Suficiente sucesso!!!
Olhar para fora ??? Será que te faço orgulhoso?? Será que eu sou suficiente?? Pertenço a ?? Sou aceite??
Meço o suficiente??
Para o pai, mãe, pastor, esposa, esposo, amigos, para eles!!!
Se tu és um seguidor de Jesus e estás a tratar de responder estas questões – estás a correr uma corrida
que não podes ganhar!!! “Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande

nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12:1,2

Alguém é bem-sucedido – recebe uma bênção – celebra – e corre a corrida da fé que te está proposta.

“Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prémio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prémio. Todo atleta que está
treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma
coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final.” 1 Coríntios 9:24-26
Corre direto – com propósito para a meta – define o que é importante – e determina o que não e livra-te
de tudo o que te impede.
Deixa que seja Jesus aquele que determina a tua vitória.
Não queiras ser o maior – sê íntegro – faz o correto – não o que é mais popular.
Sê fiel ao Senhor – sê fiel à tua esposa (o) - ao ministério – ao teu chamado.
Em que é que te enfocas – Jesus já venceu. Corre como um vencedor – a vitória é tua. Corre a tua corrida
– cada passo direto á meta – mantêm-te na tua linha – completa o teu chamado o teu propósito para o
qual Deus te deu a graça. Ninguém te pode vencer a seres tu.
Com uma visão de Deus de ti mesmo. “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!” 2 Coríntios 5:17
Deus te dará um novo nome. “...e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará.” Isaías 62:2
Deus te dará um novo propósito. “Não temas; de agora em diante serás pescador de homens.” Lucas 5:10
Deus te dará um novo futuro. “Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o

Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.”

Jeremias 29:11

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o
alvo pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus.” Filipenses 3:13,14
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Porto
Amados!
Realizou-se no dia 14 de Abril, na praça dos Poveiros na cidade do Porto uma campanha evangelísticas,
onde participaram em conjunto com a Igreja Cristã Corpo do Messias várias igrejas da cidade, mais propriamente da freguesia do Bonfim.
Este evento, bastante participativo, foi composto por música e cânticos espirituais, testemunhos de vidas
transformadas por Jesus, dança, teatro, e como não pode deixar de ser, a mais importante, foi a exposição da Palavra de Deus.
Neste local privilegiado, que atrás referimos, foi enorme a afluência de pessoas, bem como de muitos turistas, que movidos pela curiosidade fotografaram, filmaram e também questionaram sobre o que ali estava
ocorrendo. Tivemos assim oportunidade de dar testemunho da obra de Deus, que bastante os entusiasmou.
Foi uma enorme bênção ver a glória de Deus em tantas vidas transformadas.

Deus vos abençoe!
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O Departamento de Relações Públicas existe desde a fundação da Associação Remar Portuguesa e tem
permitido ao longo dos seus 28 anos sensibilizar as empresas, particulares e outras organizações similares
para a angariação de fundos e de géneros alimentares, vestuário, materiais de construção, calçado, bem
como a ajuda de serviços aos utentes desta associação.
Nesta revista queremos mencionar e agradecer aos que perseverantemente nos têm apoiado nas várias
iniciativas, projetos e necessidades.
Tem sido graças a todo este esforço que se tem mantido a obra em Portugal, bem como no envio de contentores de ajuda humanitária para as nossas missões em África e para vários países onde existe necessidade.
Na área alimentar queremos salientar, o apoio do Grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce), Grupo
Sonae, Aldi, Intermarchés
Na área do vestuário agradecemos à C117, à Benetton, Modalfa, C&A…
Para além destas ajudas o ministério das relações públicas têm a função de sensibilizar os meios de comunicação para a divulgação do ministério Remar, agradecendo a divulgação das nossas Ceias de
Natal Solidárias.
O Departamento de Relações Públicas também agradece à Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa
pela cedência do seu auditório para a realização dos nossos congressos anuais. Agradecemos a todos os
patrocinadores, Delta Cafés que nos oferece cafés e a cedência das máquinas, à Florista Romeira
Roma, que durante vários anos tem sido incansável nos seus arranjos para os congressos e casamentos
dos nossos utentes, e a empresa Martins Alves – Decorações, que muito gentilmente nos apoia com a
cedência de equipamentos para a decoração do auditório.
Um agradecimento muito especial para o Hotel Estoril Éden, na pessoa do Dr. Cardoso Mendes, que
ao longo dos anos tem cedido alojamento para a receção do nosso diretor da Remar Internacional Miguel
Diéz e sua esposa, durante os congressos, assim como a oferta de algumas luas-de-mel para alguns dos
nossos utentes.
Não esquecemos o apoio espiritual dados na área juvenil pela Jocum, Sociedade bíblica etc….
O nosso agradecimento à Câmara Municipal de Sintra que nos te apoiado com a cedência de cadeiras
para as ceias de natal e para os Congressos.
Agradecemos à empresa Silvestre Festas a cedência da tenda para a realização das ceias de Natal Solidárias, que vai para a 10ª edição e ao longo dos últimos anos sempre se tem disponibilizado a apoiar este
evento, o que muito nos honra.
Não esquecemos as diversas empresas que nos apoiam nas Ceias de Natal Solidárias:
El Corte Inglés, SA, Altomar, Rui Costa Sousa e Irmãos, SA, Fundação Oriente,
Constantinos SA, Firmar, Plastidom, Sovena.
Na área dos brinquedos para as crianças agradecemos à Caixa Agrícola de Leiria e à Fundação
Stanley Ho, Fundação Luís Figo, Fundação Vítor Baia, Brinquedos Coutos, Mattel Brinquedos,
Busquets e A. J. Aguiar.
Agradecemos também a Clínica Dentária de Rio de Mouro, Optivisão, e Belas Visão, ajuda prestada na área da saúde aos nossos utentes.
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Ainda na área alimentar agradecemos à Coviran, Gelpeixe, Congelados Moreira, Avibom,
Ibergados, Interaves, Carnalentejana, Sumol + Compal, Líder Cash and Carry, Manuel
Patrício, Primohorta e Stec Raporal.
O departamento de Relações Públicas também trata das autorizações das Campanhas Evangelísticas e
peditórios (SIDA).
Também damos respostas aos apelos de ajuda das assistentes sociais para famílias em situação de risco,
assim como de outras Organizações.
A REMAR está bastante integrada socialmente, e é com muita honra que cooperamos. Para isso existimos.
O Departamento de Relações Públicas coordena e articula formas de apoio de ajuda aos migrantes.
A Associação Remar Portuguesa integra a rede de instituições da sociedade civil da PAR
(Plataforma de Apoio aos Refugiados). Queremos salientar que a PAR recebeu o Prémio “Cidadão
Europeu 2017”, que é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu, e destina-se a “recompensar em-

preendimentos ou empenho que tenham sido excecionais ou marcantes, nomeadamente que consubstanciem os valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”.
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Setúbal

Realizou-se no passado dia 27 de maio na Avenida Luísa Todi, zona Central de Setúbal, mais uma campanha de sensibilização e de divulgação do Evangelho à população desta bela cidade.
Participaram cerca de 40 pessoas, juntando as que se encontravam na praça e nas esplanadas próximas.
Foi divulgada a Obra Social da Associação Remar e a Obra espiritual da Igreja Cristã Corpo do Messias.
Aproveitámos a oportunidade dada pelas autoridades, para dar testemunho da graça de Deus na vida de
vários colaboradores e membros da nossa congregação local. Através de cânticos espirituais, chamámos a
atenção das muitas pessoas que foram passando no local onde nos encontrávamos. Alguns jovens tiveram
oportunidade de divulgar a mensagem do evangelho através de uma pequena peça de teatro.
A população esteve muito atenta, até aqueles que estavam de passagem, se detiveram, impactados. Ouviram depois a desafiadora mensagem evangelística, e responderam ao chamado à salvação e à oração, com
bastante aceitação. Concluímos com agradecimentos gerais e distribuição de um lanche. Todos foram convidados a seguirem Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor! Oramos pelo fruto deste trabalho. Setenta
revistas foram distribuídas com a história de Jesus Cristo às crianças que transitavam com as suas famílias
nesse local.
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Amadora
No passado dia 10 de junho, dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, realizámos no
feriado nacional, uma Campanha Evangelística no Jardim Delfim Guimarães, na Amadora.
Aquele espaço estava muito movimentado por ser dia de feira.
A Campanha estava marcada para as 17.30 horas, e à hora marcada, um bom grupo de pessoal da REMAR da Zona Sul, estava ali para dar testemunho de Jesus Cristo e do que Ele está fazendo nas suas vidas. A Campanha foi dirigida com a parte musical sob a responsabilidade do Toni Martins, mas o Ivan
também participou tocando e cantando um belo louvor a Deus.
Os testemunhos de dois casais a quem Deus tem mostrado imensa misericórdia, foi de grande bênção não
só para o povo de Deus que ali se encontrava, mas também nos que paravam para escutar. Foram eles o
Toni e a Dina Martins e o casal Pedro Leal e a Filomena, falaram de como Deus os libertou e curou. Depois de um sketch feito pelos jovens, o Evangelho foi pregado pelo ir. Faria.
Durante este tempo literatura e convites foram distribuídos pelas pessoas que passavam no local. Oitenta
revistas com a História de Jesus Cristo foram distribuídas pelas crianças que passavam com as suas famílias pelo Jardim.
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Lucas 10:38-42
As escolhas são tão importantes! E ao longo da nossa vida temos feito boas e más escolhas… Vivemos com
as suas consequências!... Maria escolheu a boa parte. V.34 “Ouviu a Sua palavra”.
Jesus não é um entre muitos… Jesus é Único! “Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem...” João 7:46
Maria escolheu ouvir a sua palavra. E por a ouvir, vem a fé. Romanos 10:17
Num discurso de Jesus, muitos depois de o ouvirem, começaram a deixá-Lo, João 6:65,66. Depois da
pergunta de Jesus: “Quereis vós também retirar-vos?”, encontramos a resposta de Pedro no verso 67,68.
Esta palavra é a Verdade João 17:17, e a Verdade, liberta! João 8:32
Foi isso que ela fez com os discípulos quando iam a caminho de Emaús. A Palavra de Deus liberta o homem dos seus medos e ansiedades. Ela consola e prepara o homem para a vida. Lucas 24:27-33

Queres escolher a boa parte?

Estamos prestes a realizar o nosso
Congresso Remar! Esteja na expectativa e em oração, para que marque a
vida dos que ali estiverem. Vamos
aproximar-nos de Deus para celebrar
a Sua vida em nós e ao mesmo tempo aprender aos seus pés. É um privilégio de muitos cristãos em todo o
mundo. Desfrute!
Ore pelos pregadores, para que a
graça de Deus se manifeste através
deles. A Palavra ainda é o poder de
Deus para salvação e também é a
única capaz de penetrar no mais íntimo do ser humano. Romanos 1:16 e
Hebreus 4:12.
Até lá, façamos a obra de Deus com
empenho e dedicação não esquecendo
o nosso lema: “POR AMOR A DEUS E
AO PRÓXIMO”.
Esteja no CONGRESSO! A sua Entrada é oferta nossa.
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Hong-Kong
No dia 28 do passado mês de maio, o Pastor Luís Miguel, deslocou-se em viagem missionária. Desta feita para acompanhar um
novo missionário para Hong-Kong o Co-pastor Andorinha Afonso.

Deus sempre se glorifica através dos seus filhos estejam eles onde
estiverem. Sabemos que Deus vai abençoar a obra naquele lugar. A
nossa responsabilidade como Corpo de Cristo é o de orarmos, para
que a expansão do Reino de Deus se torne cada vez maior em todo
o lugar. Mais uma vez vemos cumprir-se a palavra de Jesus:
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações...” Mateus 28:19

Confraternização na ICCM de Setúbal.
Houve no passado dia 18 de junho uma reunião e
convívio em Setúbal, como despedida do irmão Rui
e Sónia, (mais conhecidos pelos irmãos China), com
os seus filhos, Carolina e Tiago, pois eles estão de
viagem para servir ao Senhor na África do Sul.
Não nos esqueçamos de orar por eles!

No próximo dia 16 de setembro, nas instalações da ICCM de
S. Pedro do Estoril, pelas 10.30 horas, realiza-se a cerimónia de
casamento de:

Ivan Djesfet Alexandre Saize
e

Marta dos Santos Batista
Deus abençoe estes Noivos que amamos muito!...
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PODE OUVIR AS NOSSAS REUNIÕES (CULTOS EM DIRETO)
Através da Rádio


Sintonizando a emissão em Ultra FM 88.2
 Através do site www.ultrafm.pt, emissão online

Através da internet


Via STREAMING, www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream
 Domingos às 10.30 h
Acesso à PALAVRA DIÁRIA (mensagem áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 01h; 05h; 07h; 08h; 10h; 12h; 14h; 16h; 18h ou 20horas
Acesso à FONTE DE VIDA (mensagem áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 00h; 03h; 06h; 09h; 11h; 15h; 19h; e 21horas

www.corpodomessias.org

Locais de Pregação
PORTO
Rua da Firmeza, 369

SETÚBAL

Domingos 11.00 horas

Travessa da Carranca, 9

COIMBRA

Sábados 17.00 horas

Rua da Sofia, 173
Quartas - feiras 20.30 horas
Domingos 10.30 horas

S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nunes dos Santos, 21
Quartas - feiras 20.30 horas
Domingos 10.30 horas

LAGOA / ALGARVE
Complexo Industrial do
Carmo, 21
Domingos 11.00 horas

