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Editorial

ICCM - Igreja Cristã Corpo do Messias
Mais do que uma Instituição somos: 1 CASA, 1 COMUNIDADE, 1 CORAÇÃO
É desta maneira que nos identificamos. Somos evangélicos, porque acreditamos que o Evangelho é o
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. A mensagem das Boas Novas, ainda hoje, é eficaz
para transformar o homem TOTAL E INTEGRALMENTE.
As três orientações: Casa, Comunidade e Coração, são inspiradas nas Escrituras Sagradas.
Somos uma CASA que acolhe todos os que precisam de abrigo ou de um lugar onde sabe que vai
encontrar amigos e gente disposta para o servir. Inspiramo-nos na família de Betânia, Lázaro, Marta
e Maria: “E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia; e certa mulher, por nome Marta,
o recebeu em sua casa.” Lucas 10:38
Jesus e os seus discípulos sabiam que ali era uma casa que abençoava os que precisavam de qualquer
tipo de apoio. A relação de Jesus com a família desta casa, é de grande inspiração para nós. Não
esquecendo também as palavras de Jesus ao enviar os seus discípulos: “E, em qualquer cidade ou
aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E,
quando entrardes em alguma casa, saudai-a;” Mateus 10:11,12. Somos Esta CASA onde sempre és
bem-vindo.
Somos uma COMUNIDADE, é aqui que todos nós descobrimos que fazemos parte de uma mesma
família espiritual.
Tal como aconteceu no dia de Pentecostes e nos dias posteriores, todos os que Deus ia salvando, “Ele
acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar.” Atos 2:47. Por essa razão: “Todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum.” Atos 2:44
É neste lugar onde nos congregamos, que se juntam todos aqueles que pela infinita misericórdia
de Deus foram resgatados. E Ele ainda continua a resgatar os que vivem nas trevas. Aqui pode ser
também a COMUNIDADE onde podes crescer e ajudar outros a fazê-lo também.
Somos um CORAÇÃO. É inspiradora esta palavra de Atos 4:32: “E era um o coração e a alma da
multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas
as coisas lhes eram comuns.” As diferenças de opinião são naturais, como seres humanos que somos,
mesmo apesar da nova vida, mas podem ser de grande bênção para o Corpo, se elas estiverem
controladas pelo Espírito Santo. A unidade espiritual é essencial na Lealdade, na Entrega, no Amor
a Deus e à Sua Palavra. Sem esta unidade espiritual, a igreja não é Igreja.
Temos consciência das imperfeições próprias do Corpo, pois ainda está a ser edificado e aperfeiçoado
pela Cabeça deste Corpo, que é Jesus Cristo. Mas não queremos deixar de cumprir o propósito pelo
qual fomos colocados nesta parte do Corpo de Cristo: Evangelizar, fazer Discipulado, fazer a Obra
Social e empreender na Economia do Reino, para sustento interno deste ministério e ajudar
aqueles que solicitam a nossa ajuda.
Fomos salvos por Jesus para servir todos os que precisam, sem que façamos qualquer aceção de
pessoas.
Pr. José Faria
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Ministério das prisões
A Remar faz trabalho de Assistência Prisional nos
Estabelecimentos da Carregueira e no E.P. Sintra, há
mais de vinte anos. São várias dezenas de reclusos que
assistem semanalmente às nossas reuniões que são
lideradas actualmente pelo pastor José Manuel Tavares
e o seu cooperador, Henrique Leal, dando assistência
anímica e espiritual a esta população carente.
Temos resultados muito positivos neste ministério que
nos motivam a sua continuidade persistente.
Muitos destes reclusos têm tido ingresso na Remar
depois de concluídas as suas penas, para integração e
restauração das suas vidas, dando entrada nas nossas
Quintas de Primeira Fase. Outros reclusos que estão
sem familiares que os queiram receber nas suas casas,
ou aqueles que são estrangeiros, ou ainda aqueles que
manifestam desejo de ficar connosco, vêm passar os
seus tempos de liberdade condicional ou precárias,
neste ministério, a pedido das autoridades prisionais e
pela assistência Social.
Muitos reclusos são desprezados pelos seus familiares
e amigos devido aos seus crimes cometidos, mesmo
depois de cumpridas as suas penas, e a REMAR tem
sido o Abrigo de muitos desses homens e mulheres que
acabam por se restaurar em Cristo, e hoje vivem em
família. São muitíssimos os testemunhos destes homens
e mulheres no nosso ministério, tanto em Portugal
como nos 72 países onde estamos trabalhando.
Todo este trabalho é feito para a Glória de Deus,
voluntariamente, cumprindo o mandamento de

Jesus, como fruto de amor e compaixão pelos mais
carenciados da Sociedade onde vivemos, onde todos
merecem uma segunda oportunidade de recuperação
das suas vidas.
Brevemente estarão também a dar continuidade ao
nosso trabalho de assistência espiritual nas Prisões de
Tires e Caxias.

A História do Cristianismo
O que aprendemos da nossa História?
Se não aprendermos nada mais da História de Igreja, devemos pelo menos reconhecer a importância da
“Palavra de Cristo habitar em nós, abundantemente!” (Colossenses 3:16).
Cada um de nós é responsável por conhecer as Escrituras e por viver de acordo com o que ela ensina.
Quando a Igreja esquece o que a Bíblia ensina, e ignora o que Jesus ensinou, o caos começa a reinar.
Hoje existem muitas igrejas, mas apenas Um Evangelho, que é “A fé que uma vez foi dada aos santos.”
(Judas 3).
Que sejamos cuidadosos em preservar nessa fé e passá-la adiante, sem qualquer alteração, e que o Senhor
continue a cumprir a Sua promessa de estabelecer a Sua Igreja.
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(Continuação da palavra pastoral da revista anterior nº3 )

Palavra Pastoral
“ACRESCENTAI À VOSSA FÉ, A VIRTUDE”
Com prudência!
Na mitologia romana, CRAYTUS era o deus grego da
guerra e da prudência.
Classicamente, prudência é considerada uma virtude,
sendo uma das quatro virtudes cardinais. A palavra
vem de prudência, (expressão francesa do final do
século XIII), do latim PRUDENTIA, (que significa
previsão, sagacidade).
Frequentemente é associada com a sabedoria, e o
conhecimento. Neste caso, a virtude é a capacidade de
julgar entre atitudes maliciosas e virtuosas, não só num
sentido geral, mas com referência a acções apropriadas
num dado tempo e lugar. Embora a prudência não
execute qualquer acção, está preocupada unicamente
com o conhecimento, e todas as virtudes têm que estar
reguladas por ela.
Prudência com as palavras, com a língua, no saber falar,
fazendo com que as nossas palavras sejam melhores do
que o silêncio!
“Até o tolo, estando calado, é tido por sábio; e o que
cerra os seus lábios, por entendido.” Tiago 3:6. A
língua também é um fogo; sim, a língua, qual mundo
de iniquidade, colocada entre os nossos membros,
contamina todo o corpo, e inflama o curso da
natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno”
“O homem vil suscita o mal; e nos seus lábios há
como que um fogo ardente.
O homem perverso espalha contendas; e o difamador
separa amigos íntimos”. Pro 17:28
Prudência com os ouvidos! Cuidado com o que ouves,
ou como interpretas o que ouves. Cuidado com as
pessoas que não sabem guardar uma confidência, e
que rápido vão espalhar o que escutaram, ou o que
interpretaram mal o que escutaram, ou, como muitas
vezes acontece, contam ao contrário, ou aumentam ou
diminuem, e causam tragédias em vidas alheias.
“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que seja boa para a necessária edificação,
4 a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não

entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes
selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e
cólera, e ira, e gritaria, e blasfémia sejam tiradas de
entre vós, bem como toda a malícia,
antes, sede bondosos, uns para com os outros,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como
também Deus vos perdoou, em Cristo”. Efésios 4:2932.
Haja prudência com a alimentação! Tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém.
Haja prudência com as redes sociais, com os
comentários nas redes, com os Posts, com a exposição
da intimidade, pois uma vez colocada, já não pode ser
retirada. E isso passa a ser do domínio público.
Haja prudência com aqueles que são violentos, que são
soberbos, que são caluniadores, guardando-nos dos
tais!
“O homem violento alicia o seu vizinho, e guia-o por
um caminho que não é bom. Quando fecha os olhos
fá-lo para maquinar perversidades; quando morde
os lábios, efectua o mal. Provérbios 16:29, 30
Mateus 7:6, “Não dêem aos cães o que é santo, nem
lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer
que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem!”
“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te
estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele
endireitará as tuas veredas.
Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor
e aparta-te do mal.
Isso será saúde para a tua carne; e refrigério para os
teus ossos.
Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias
de toda a tua renda;
Assim se encherão de fartura os teus celeiros, e
trasbordarão de mosto os teus lagares.

Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te
enojes da sua repreensão;
Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim
como o pai ao filho a quem quer bem”. Provérbios 3:5-1
Deus não nos apoia na nossa prepotência e na autosuficiência humana.
Quando dependemos Dele, da Sua Graça, tudo corre
bem, de acordo com o Seu plano.
Quando somos auto-suficientes, estamos a declarar a
nossa vitória humana, e isso conduz-nos ao fracasso.
Mas, se decidimos confiar no Senhor, honrá-Lo com
os nossos bens, com as primícias dos nossos ganhos,
seremos abençoados e Ele nos guardará, ainda que,
como filhos, Ele tenha que nos disciplinar. Mas
recebamos essa disciplina de bom coração, porque que
é para justiça, é para frutificar!
Com perseverança!
A perseverança é aquele valor que dispõe alguns seres
humanos, no seu agir, e que implica a constância, a
firmeza, a persistência, na consequência para atingir
um alvo.
A perseverança é um sinónimo de diligência. É
persistência, ética, decisão e objectividade. É necessária
nos trabalhos integrados com força, disciplina e
motivação.
“E, despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos
devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falandolhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus”.
Atos 13:43
Perseverantes não pessoas que são levadas como um
barco à vela por onde o vento lhes dá, por sentimentos
e emoções.
Os filhos de Deus são firmes e não mudam, estão
afirmados na fé na rocha da sã doutrina.
Sim é sim, e o não é não! Perseveram na Palavra, em
Jesus, na oração, no louvor e no partir do pão, e nas boas
obras para as quais de antemão já estavam preparadas
para que nelas andássemos. Andando com humildade,
pedindo ao Senhor que nos ajude a dar frutos, em fé e
amor.

a vossos filhos, e a todos os que estão longe: a quantos
o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras
palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo:
salvai-vos desta geração perversa! De sorte que foram
batizados os que receberam a Sua Palavra; e naquele dia
agregaram-se quase três mil almas.” Atos 2:38 - 41
A comunhão dos crentes
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram
Feitos pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em
comum.
E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por
todos, segundo a necessidade de cada um.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e
partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza
de coração,
louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo
salvos. Atos 2:42 - 47
Por que vêm tempos maus! Mateus 24:6-14
“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai,
não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça,
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação
contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e
pestes, e terremotos, em vários lugares.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Então, vos hão-de entregar para serdes atormentados
e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as gentes por
causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão
uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se
esfriará.
Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
E este Evangelho do Reino será pregado em todo o
mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá
o Fim.
Pr. Luís Miguel Santos

“Eu repreendo e castigo, a todos quantos amo: sê pois
zeloso, e arrepende-te!
Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha
voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele comigo”. Apo 3:19, 20
“Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado em nome de jesus cristo, para
remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do
espírito santo. Por que a promessa vos pertence a vós,
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LIVRARIA LOS OLIVOS
Livraria Los Olivos:
A Livraria Los Olivos Distribuidora é uma
marca registada por F.A.R.
Livraria Los Olivos

A nossa sede e lojas:
Contamos com diferentes pontos de venda
em Espanha e com o projeto de expandirmos
para diversos países envios internacionais,
além disso estamos a trabalhar com
Kioscos Digitales para as vendas online
complentamente transparentes para os
nossos clientes.

Livraria Los Olivos em portugal:
O nosso espaço Livraria em portugal está
situado no nosso local de culto no Estoril, e
oferecemos um maior leque de novidades de
literaratura envagélica para crianças, jovens
e adultos no nosso congresso nacional que se
têm realizado no mês de setembro.
Trabalhamos em estreita ligaçaõ com a
Sociedade Biblica que nos notifica das
últimas edições bíblicas.

Responsabilidade social:
Livraria Los Olivos é uma empresa conectada
com a sociedade e colabora de maneira muito
ativa com a ONG Remar Internacional e
com a variedade de projetos. Além disso
somos respeitadores com o meio ambiente e
estamos interligados com a reciclagem.

Aguardamos e esperamos pela sua
visita na nossa livraria!
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PÁGINA FEMININA
QUE SIGNIFICA SER FIEL?
Olá! Sou Jenny Figueiredo, missionária da Guatemala em
Portugal.
Observando os Atributos de Deus, falei na revista anterior
sobre a Sua Soberania, e agora falaremos da sua Fidelidade.
O que significa atributo? Significa propriedades, características
ou qualidades.
Que significa ser Fiel? É ser firme, constante, que cumpre o
que é preciso ou de acordo com a verdade, que “nunca” muda,
que cumpre as promessas, que é digno de confiança.
Em Lamentações 3:22,23 podemos encontrar, “As misericórdias
do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as
suas misericórdias não têm fim; Renovam-se a cada manhã.
Grande é a Sua fidelidade.”
Se por um momento pudéssemos deter-nos e pensar nos
momentos e os motivos em que Deus tem sido Fiel na nossa
vida!... É maravilhoso constatarmos que “Deus é o mesmo,
ontem, hoje e sempre”, como a Sua Palavra o diz.
Podemos ver que Deus fez grandes milagres “no passado”.
Foi Ele que abriu o Mar Vermelho, foi Ele que deu um filho à
Sara na sua velhice, quando ela era uma mulher estéril. Foi Ele
que deu cura a tantos doentes. Foi Ele que fez os milagres da
multiplicação várias vezes. Foi Ele que nos deu vida, etc. etc…
E ate “hoje”, Ele continua sendo Fiel!
Uma pergunta. Já pensamos, por um instante, na fidelidade
que Deus tem demonstrado na nossa vida?
Cada um de nós sabe, no nosso íntimo, de onde Deus nos
tirou, nos resgatou. Cada um sabe daquele milagre que
Deus já fez na nossa vida, em particular, quando estávamos
preocupados, aflitos, em grande necessidade, quer tenha sido
física, material, emocional, ou espiritualmente, tanto por nós
ou por um dos nossos.
E continuamos vendo a Sua mão, o seu poder, a sua fidelidade,
como Deus é o mesmo! Não é o Mar Vermelho abrindo-se de
forma física, mas de uma outra forma, em resgatar-nos, darnos a Vida quando estávamos “mortos”, no Seu chamado, na
Sua salvação, no seu cuidado a cada dia.
Continuamos a ver enfermos a serem sarados. A cada dia
vemos a provisão de Deus na nossa mesa, nas nossas casas, nas
nossas famílias, porque até hoje Ele tem sido Fiel, cuidando de
nós! Continuamos a ver as estéreis dando à luz, continuamos
a ver inúmeras coisas…
A fidelidade de Deus descreve-se também como um conforto.

Que melhor conforto posso ter do que saber que é o próprio
Deus que conforta a minha vida. Que descanso enorme para
a minha alma!
Eu posso compartilhar de maneira pessoal, como vivendo
numa casa, sendo uma família de 5 pessoas, e ver os meus
três filhos a sair de casa, um após outro, o vazio que sentia
sem a presença deles, como mãe e humana que sou. Mesmo
sabendo que os filhos são um empréstimo de Deus, e que são
para Ele, repito, sendo humana, quantas vezes, eu, na minha
solidão, busquei ao Senhor para confortar-me, para que na
minha mente, eu pudesse imaginar-me refugiada no Senhor.
E, realmente, Deus, na Sua fidelidade, tem sido esse conforto
para mim e para cada um de nós.
Também quero dizer que Deus, na sua fidelidade, envia anjos
para que cuidem de nós. Eu recebi uma palavra de alguém que
me dizia: “Se até aqui, Deus tem cuidado de ti, Deus também o
fará com eles. Ele vai ser Fiel”.
A nível do nosso Ministério, cada uma de nós, mulheres,
teremos a nossa própria experiência no serviço que
desenvolvemos, porque cada uma de nós, com toda a certeza,
já presenciou a fidelidade de Deus, seja lá fora, nas Missões,
ou não. Já vimos as formas mais surpreendentes e misteriosas,
como seguramente Deus supriu, dirigiu, cuidou das nossas
vidas e daqueles que nos cercavam. Eu posso dizer que no
Armazém de Recolha da REMAR, onde actualmente trabalho,
muitas, mas muitas vezes, especialmente no tempo de Envio
dos Contentores para Missões, escuto tantas pessoas dizerem:
“Agora, vais ficar com o Armazém mais livre, com mais espaço!”
E eu respondo, “Não! Não costuma ser assim!”
Parece que as caixas multiplicam-se! E continuo a dizer
esta verdade, porque ao meu corpo físico custa-lhe algumas
vezes, mas vejo sempre como Deus mantém-se Fiel com a
Sua provisão! O Senhor logo a seguir nos volta a encher o
Armazém. Eu compartilho esta experiência, como certamente
cada uma deverá ter a sua própria no local onde trabalha.
Mais há algo tão importante para termos sempre em conta, em
Deuteronómio 7: 9, “Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é
Deus, o Deus Fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil
gerações, aos que O amam e guardam os Seus mandamentos”.
Não podemos acrescentar nada. Podemos ver que Deus é
por nós, sempre! Mas temos que ser cuidadosos em amar e
guardar os Seus mandamentos!
Jenny Figueiredo
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QUAL O PROPÓSITO DA IGREJA
E DE NOS CONGREGARMOS?
Atos 2:42 pode ser considerado como a “frase-propósito”
para a Igreja: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e
na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.” Então, de
acordo com esta Escritura, os propósitos ou atividades da
Igreja devem ser:
(1) O ensino da doutrina bíblica,
(2) Providenciar um espaço de adoração para os crentes,
(3) Observar a Ceia do Senhor,
(4) Oração.
A Igreja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos
ter os alicerces da nossa fé. “Para que não sejamos mais
meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de
doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente.” Efésios 4:14
A Igreja deve ser um lugar de comunhão, onde os cristãos
podem e devem dedicar-se uns aos outros e honrar uns aos
outros, (Romanos 12:10); instruir uns aos outros (Romanos
15:14), serem benignos e misericordiosos, uns para com
os outros, (Efésios 4:32), encorajar uns aos outros, (I
Tessalonicenses 5:11), e principalmente amarem-se uns aos
outros. (I João 3:11).
A Igreja deve ser um lugar onde os crentes observam e
participam da Ceia do Senhor, lembrando-se da morte de
Cristo e do Seu sangue derramado em nosso favor. (I Coríntios
11:23-26).
O conceito de “partir o pão”, (Atos 2:42), traz consigo a ideia
das refeições compartilhadas. Este é outro exemplo da Igreja,
que é promover a comunhão cristã sadia e genuína, com
partilha mútua e constante.
O propósito final da igreja, de acordo com Atos 2:42, é a
oração. A Igreja também deve ser um lugar que promove a
oração, ensina a oração e pratica a oração. Filipenses 4:6-7
encoraja-nos: “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus
pela oração e súplica, com Ação de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.”
Uma outra “Comissão”, (tarefa), dada à Igreja, é proclamar o
Evangelho da Salvação através de Jesus Cristo. (Mateus 28:1820; Atos 1:8).
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A Igreja é chamada para ser fiel em compartilhar o Evangelho
através de palavras e ações. A Igreja deve ser um “Farol” na
comunidade, na sociedade, no mundo, mostrando às pessoas
o caminho para nosso o Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
A Igreja promove o Evangelho, bem como prepara os seus
membros para proclamar o Evangelho! (I Pedro 3:15).
QUAL TEM SIDO O PROPÓSITO DA ICCM NESTE
MUNDO?
O Apóstolo Tiago dá-nos alguns propósitos da existência da
igreja: “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é
esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardarse da corrupção do mundo.” Tiago 1:27. É por essa razão que
estamos espalhados em mais de setenta países, cumprindo o
seu propósito.
A igreja deve ministrar àqueles que estão em necessidade.
Isto inclui não somente compartilhar do Evangelho, mas
também providenciar pelas necessidades físicas, (comida,
roupas, abrigo), quando necessário e apropriado.
A Igreja deve também equipar os crentes em Cristo com
as ferramentas de que necessitam para vencer o pecado e
permanecerem livres da contaminação do mundo. Isto é feito
pelos princípios do Ensino bíblico e da Comunhão cristã.
A melhor ilustração para definir a Igreja está em I Coríntios
12:12-27. A Igreja é o “Corpo de Cristo”, onde Ele é o Cabeça.
Nós somos utilizados por Ele, sendo as Suas mãos, boca e pés,
neste mundo. Devemos fazer as coisas que Jesus Cristo faria se
Ele estivesse aqui na Terra, fisicamente.
Esta Igreja deve ser sempre “Cristã”, “como Cristo”, e ser
“Seguidora de Cristo”!
Que cada membro desta Comunidade e de outras Comunidades
cumpram este propósito, é a nossa oração!

“Que cada membro desta
Comunidade e de outras
Comunidades cumpram
este propósito, é a nossa
oração!”

CAMPANHAS DE
SENSIBILIZAÇÃO
A SENSIBILIZAÇÃO, é uma motivação da REMAR,
para consciencializar e sensibilizar as populações para
as temáticas que levam à marginalização.
Uma vez que a grande maioria dos obreiros da
REMAR, foi adita ou dependente de várias substâncias,
e sofreram na pele os perigos dessas sujeições, vêem
neste tipo de trabalho uma maneira de ajudar e
socorrer aqueles, que devido aos infortúnios da vida,
se encontram a braços com problemas semelhantes.
O trabalho é feito em Campanhas de Rua, onde
vários destes homens e mulheres libertos das drogas,
do álcool, de situações de completo abandono por
parte da família, aqueles que viveram sem abrigo,
completamente marginalizados, dão testemunho da
sua fé e do modo maravilhoso como Jesus os
salvou dessa vã maneira de viver.
Verificamos que muitos daqueles que são contactados,
interessam-se pelo trabalho que desenvolvemos e dão
entrada nas nossos Centros de Acolhimento. Muitas
das Campanhas de Sensibilização são levadas a efeito
aquando das campanhas de Evangelização, mas na
maior parte das vezes, acompanha as mais diversas
atividades da REMAR, tais como, “Anjos da Noite”,
“Ceias de Natal”, “Projeto Mãos Abertas”, e através do
contacto pessoal.
A maior parte dos contactados estão sensíveis às
abordagens que fazemos, mas outros pensam que esses
tipos de problemas só acontecem com os outros. Estas
e outras problemáticas bem mais profundas, muitas
vezes estão tão arraigadas na vida de tantos, que apesar
de se aperceberem da situação em que caíram, não
estão dispostos a mudar os seus comportamentos de
risco.
Mas a nossa gratidão vai para Deus, porque apesar da
dureza de alguns, outros pelo contrário, devido aos
testemunhos que ouvem, desejam que Deus os ajude
na mudança de vida.
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“Uma COMUNIDADE,
um CORAÇÃO”
A ICCM é uma COMUNIDADE, um CORAÇÃO para todas as pessoas, para aqueles que
estão longe e para aqueles que estão perto de DEUS. É uma mensagem transformada,
uma oportunidade para crescer, para se conectar e para se dar à Comunidade.

CRESCIMENTO

A ICCM é uma comunidade que existe para as pessoas que estejam longe
de DEUS, e queremos que você convide os seus familiares e amigos para
experimentarem a mensagem transformadora de JESUS.

DEUS dotou cada um de nós com DONS e HABILIDADES. Na ICCM
oferecemos-lhe a oportunidade para usar os seus talentos, para servir a
visão de DEUS através da comunidade local.

GENEROSIDADE

Na ICCM consideramos um privilégio contribuirmos para a obra de DEUS
com aquilo que ele tão graciosamente nos tem dado.
Celebramos a GENEROSIDADE e a obra que DEUS faz através da nossa
DÁDIVA SACRIFICIAL.

Participar de um pequeno grupo é a melhor maneira de construirmos uma
comunidade e promover o crescimento Espirirual da ICCM. Através dos
nossos “GRUPOS DE LIGAÇÃO”, você pode interligar-se com outras.... e
crescer no seu relacionamento com CRISTO.
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DONS E
TALENTOS

GRUPOS DE
ADORAÇÃO

O QUE NOS DEFINE?
AGIMOS COM FÉ E POR FÉ
Para vermos uma cidade dominada pela mensagem de JESUS, não podemos limitar
o nosso pensamento.
Estabelecemos objetivos e alvos a alcançar e damos passos de FÉ audaciosos e vemos
DEUS mover-se.

SOMOS UMA CASA DE HONRA
Honramos a DEUS e aqueles que nos precederam,os que estão acima de nós, ao
nosso lado, e aqueles que nos estão sujeitos pela chamada que DEUS colocou na
nossa vida, a de servirmos e sermos parte do Seu Corpo.

MARCAMOS O CAMINHO NA GENEROSIDADE
A ICCM irá sempre além e para além, para dar-se sacrificialmente para a obra de DEUS.

ESTAMOS UNIDOS NUMA VISÃO
A ICCM está edificada na visão recebida pelo nosso Pastor-Fundador, Juan Miguel
Díez Alavarez, baseada no estabelecimento do reino de DEUS e da Sua justica, que
de uma forma prática se desenvolve em quatro colunas:
EVANGELIZAÇÃO / DISCIPULADO / OBRA SOCIAL E ECONOMIA DO REINO.

SOMOS UMA COMUNIDADE PARA ALCANÇAR A
COMUNIDADE
A nossa missão é alcançar a comunidade e não somente um segemento em particular.
O nosso objetivo principal são as pessoas que desejamos alcançar.

O QUE NOS DEFINE É O CORAÇÃO
O CORAÇÃO ICCM abraça as suas limitações da mesma maneira que aspira e
inspira as expectativas da criatividade e da inovação de um DEUS criador, mantendo
a essência da sua simplicidade que permite a excelência.
Estamos agradecidos, mas não damos nada por garantido.

A NOSSA ATIVIDADE É DE ALCANÇAR A META FINAL
Estamos continuamente nos adaptando e estruturando, não por onde estamos agora, mas para onde queremos ir.
Mantemos uma postura de aprendizagem ao longo do caminho, procurando aprender com cada pessoa e experiência.
Proferimos visão e vida sobre pessoas da nossa comunidade, exaltamos a a salvação de JESUS CRISTO e não usamos
nenhuma plataforma para sua condenação.
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CELEBRAÇÃO DA
MARCHA POR JESUS
Realizou-se no dia 9 de junho de 2018 a Marcha por Jesus
na cidade de Lisboa, onde mais de 5000 pessoas declararam
publicamente seu amor por Jesus através de cânticos, muita
música, coreografias, pregaçăo da Palavra de Deus e oração
em pontos estratégicos da Marcha, invocando a ajuda
divina pela nossa nação.
A Igreja Cristã Corpo do Messias participou ativamente
neste Evento da Aliança Evangélica com um bom grupo de
membros desta Associação. Louvamos a Deus pelo Impacto
causado na nossa capital.
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PÁGINA INFANTIL
E JUVENIL

Ao longo dos anos a ICCM tem vindo a trabalhar com os mais pequenos e jovens em
diversas aréas. Todos os domingos as nossas crianças tem a oportunidade de frequentar
a Escolhinha Dominical, onde podem aprender sobre a palavra de Deus de uma maneira
mais divertida e adequada para a idade de cada um!
A Escolinha dominical está organizada por três grupos de diferentes faixas etárias: os bébes,
os médios e os grandes onde todos aprendem sobre a Palavra de Deus. O objetivo principal
é o ensino dos príncipios bíblicos.
Em relação aos jovens da ICCM, todos participam na realização dos cultos e temos um
grupo de louvor em que uma parte dos jovens o integra e toda a parte técnica ( gravações via
streaming, fotografias, videos...) é também integrada pelos nossos jovens.
A ICCM realiza cultos e reuniões quinzenalmente, organizada pela liderança, e os cultos de
jovens são lierados pelos próprios jovens, onde temos um tempo de adoração e de louvor e
a apresentação da Palavra de Deus.
Os jovens estão bem integrados na vida de Comunidade e ativos em diversas aréas de
envagelização, eventos, campanhas, retiros e são co-participantes dos Trabalhos da
Comunidade.
Nos últimos anos, quatro dos nossos jovens partiram para Moçambique, Hong Gong e
Espanha onde estão a servir ao Senhor.
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PODE OUVIR AS NOSSAS REUNIÕES
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 FONTE DE VIDA, (Mensagem áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 00h; 3h; 6h; 9h; 11h; 15h; 19h; e 21horas

Locais de Pregação
PORTO
Rua da Firmeza, 369
Domingos 10.30 horas
COIMBRA
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 h
SETÚBAL
Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas
LAGOA/ ALGARVE
Complexo Industrial do Carmo, 21
Domingos 11.00 horas
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