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Editorial

Ser Sábio...

Ser sábio é um desafio que nos é lançado, e deve ser algo permanente nas nossas vidas. Aqui coloca-se
à nossa disposição dois tipos de sabedoria, a humana e a divina. As duas podem ser opostas entre si. A
sabedoria deste mundo, sem o temor de Deus, é loucura. 1 Coríntios 1:20, 21: “Onde está o sábio? Onde
está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste
mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve
a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.”
Ser sábio é saber fazer uso de uma grande soma de conhecimentos. É ser erudito, é saber, é conhecer
bem as coisas. É ter conhecimento ou ciência. Aquele que é sábio, faz uma circunspeção, (qualidade de
quem observa com cuidado todos os âmbitos de uma questão, de uma situação ou de um facto), e fá-lo
com prudência. Quando faz um juízo sobre uma questão, tem bom senso, vê a razão e age com retidão.
Ser sábio é também saber discernir bem as coisas divinas e as humanas. A sabedoria humana não é má
no seu todo. O mal deste tipo de sabedoria está quando não há espaço para Deus.
O mundo não conhece Deus pela sua sabedoria, pela sua intelectualidade. David relata no Salmo
14:1, “Disse o néscio no seu coração: Não há Deus...” Quando o homem não inclui Deus nos seus
conhecimentos, torna-se um néscio ou um insensato.
Um homem sábio, ou uma mulher sábia, são eruditos, julgam bem as coisas e são prudentes. Ninguém
que seja ou se considere sábio, exclui Deus, nem dos seus pensamentos diários, nem tão pouco, ou muito
menos, da sua vida.
Sábio é quem tem a capacidade de perceber que somos pequenos demais para entender tudo, mas aquilo
que consegue compreender, é útil quando devidamente aplicado.
Sábio é o que percebe não ser o centro deste mundo. O mundo já existia antes de termos nascido e
continuará depois de termos partido dele.
Sábio é o que entende que mesmo as coisas que não podemos ver, fazem parte do nosso dia-a-dia.
Sábio é quem tem a percepção de que a sua vida faz sentido, e que há um sentido para a sua vida.
Alguns sábios que nos antecederam, deixaram-nos um legado a seguir.
“Quem é sábio observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do SENHOR.” Salmo
107:43
“O sábio teme e desvia-se do mal.” Provérbios 14:16
“O homem sábio anda retamente.” Provérbios 15:21
“Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo.”
Provérbios 15:24
Há poder nas palavras proferidas, “Ninguém se engane a si mesmo: se alguém dentre vós se tem por
sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.” 1 Coríntios 3:18
Sejamos sábios! Persistamos em caminhar na verdadeira sabedoria, “Mostrando, pelo seu bom trato, as
suas obras em mansidão de sabedoria.” Tiago 3:13. Este é um excelente conselho: “Anda com os sábios e
serás sábio!” Provérbios 13:20.
Estamos a viver dias em que a maldade aumenta, as dificuldades são tantas, embora o conhecimento
humano seja cada vez mais amplificado, precisamos dar bom uso à dádiva do tempo e talentos que nos
são concedidos por Deus, sem nos esquecermos que vamos passar uma eternidade, com Ele ou sem Ele.
A escolha é feita aqui, e cada um é confrontado com ela.
No filme “A Cabana”, o principal protagonista é convidado a um encontro com a Sabedoria. É necessário
desejar ser mais sábio. É necessário buscar a Sabedoria!
É o homem que faz a escolha de fazer o mal ou o bem. O mal é a ausência do bem. Escolher o bem é ir
ao meio da guerra, dos conflitos, das catástrofes da vida e ajudar os outros.
Uns vão seguir o bem, outros o mal!
SEJAMOS SÁBIOS E VIVAMOS COMO TAL!
JF

Clamor por MOÇAMBIQUE
Sempre que em alguma parte do mundo acontece
uma catástrofe, os olhos do mundo são colocados
nesse lugar. As organizações governamentais ou
não governamentais, socorrem as populações
afetadas, de imediato, mas com o passar dos dias
e das semanas, meses ou anos, as necessidades
vão sendo esquecidas. A ajuda escasseia até ser
abandonada por completo.
Para muitos, as catástrofes de Moçambique estão
esquecidas, mas para o pessoal da Remar, NÃO.
As crianças, as mulheres, os idosos e todos os
sobreviventes, apesar de algumas melhorias em
infraestruturas, e noutras áreas, continuam a
precisar de comer todos os dias, de vestuário
e calçado, cuidados médicos, salas de aula,
infantários, refeitórios, até que consigam ganhar
bases para prosseguir.
Antes de Moçambique ter sido assolada por estes
ciclones, já estávamos no terreno ajudando na
capital, Maputo, mas agora permanecemos na
Beira, fazendo o que está ao nosso alcance para
ajudar este povo maravilhoso.
As necessidades são imensas, a todos os níveis.
Qualquer tipo de ajuda que queira colocar nas
nossas mãos, ela chegará aos seus destinatários.
Agradecemos a TODOS os que nos ajudaram até
aqui, e não se esqueçam por favor de que estas
pessoas ainda precisam muito do nosso apoio
para sobreviver.
Para qualquer tipo de ajuda pode contactar-nos
para:

remarmz@gmail.com
+258 846 414 767

As novas instalações da REMAR na cidade da Beira estão quase a ser terminadas. Estas instalações foram
construídas com os Materiais de Construção que foram enviados da Europa, nomeadamente desde
Portugal e Espanha, e com a ajuda de algumas entidades locais.

Palavra Pastoral

“EDIFICAR A CASA”
“As sete colunas da sabedoria!”
A Sabedoria de Deus é a aplicação da experiência
vivida numa relação pessoal com a pessoa de
Jesus Cristo, com base na sua Palavra, e que nos
permite colocar os nossos olhos no alvo, sem
pensar que já “alcançámos” alguma coisa.
Esta é a sabedoria da humildade que Paulo
ensina, e que tem a ver com a vocação que Deus
nos dá.
Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito;
mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui
também preso por Cristo Jesus. 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
diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses 3:12-14
O LIVRO DE PROVÉRBIOS É RICO EM
SABEDORIA E MOSTRA-NOS VÁRIOS
PONTOS QUE NECESSITAMOS APLICAR À
NOSSA VIDA.
Temos conhecimento que:
1.
Geralmente aquilo que mais nos
“incomoda” é o que o Senhor vai permitir
que venha à nossa vida, para aprendermos a
enfrentá-la.
2.
Aquilo que queremos “voltar as costas”,
vai ser enviado no nosso caminho, para nos
provar.
3.
Para conseguirmos algo que “nunca
tivemos”, temos de estar dispostos a fazer algo
que “nunca fizemos”.
4.
A melhor definição de “loucura” é desejar
obter resultados diferentes, praticando sempre as
mesmas coisas, sem mudar de comportamento.

Pr. Luís Miguel
Jacinto dos Santos

5.
Se dermos aos outros aquilo que eles
não podem encontrar em nenhum outro lado,
eles se voltarão sempre para nós.
6.
Os vencedores estão dispostos a fazer
mesmo as coisas que detestam, para gerarem
algo que amam.
7.
Deus nunca consulta o nosso passado
para determinar o nosso futuro.
8.
Poder é a habilidade de deixar para trás
algo que desejamos, para proteger algo que
amamos.
9.
Os homens determinam sobre os seus
hábitos, e os hábitos determinam o futuro dos
homens.
10.
Não podes corrigir algo que nunca
estiveste disposto a confrontar.
11.
Os derrotados têm o seu foco nas suas
aflições e nos seus fracassos, os vencedores
colocam o seu foco na meta, sabendo que é
necessário passar aflições e provações para
aperfeiçoamento dos que querem herdar o
reino dos céus.
Feliz é o homem que acha a Sabedoria!
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria,
e o homem que adquire conhecimento. Porque
melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria
de prata, e a sua renda do que o ouro mais
fino. Mais preciosa é do que os rubins; e tudo

o que pode desejar não se pode comparar a
ela. Aumento de dias há na sua mão direita;
na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus
caminhos são caminhos de delícias, e todas as
suas veredas, paz. É árvore da vida para os que
a seguram, e bem-aventurados são todos os que
a retêm. Provérbios 3:13-18
Todo aquele que acha sabedoria, acha a vida,
riquezas e honra, os seus caminhos são de
delícias e de paz.
AS SETE COLUNAS DA CASA
Todos nós estamos construindo uma Casa
chamada Vida!
Cada um vive na casa que constrói.
Cada um vai viver a sua própria vida, e ninguém
a vai viver por nós.
São sete as colunas que o sábio Salomão fala,
e sabemos que o número sete, na Bíblia, é
o número da perfeição. Ele mostra como
se constrói uma casa, uma vida feliz, com
longevidade, com honra, com riquezas, com
agrado.
Jesus também ensinou sobre construção, e
essa lição deve ser aplicada com as seguintes
constantes na nossa vida.
Todos nós estamos a construir uma “Casa”
chamada “Vida”.
Ou construímos sabiamente ou com insensatez,
e vamos ter de viver na “casa” que construímos.
Não há como escapar disso.
De uma coisa nós podemos ter a certeza, que a
nossa Casa chamada VIDA, será severamente
AÇOITADA por tempestades.
A questão não é sabermos SE a tempestade vem,
mas SE estamos precavidos para QUANDO ela
chegar!
No fim do Sermão do Monte, Jesus terminou
com esta ilustração de construção, realçando a
atitude de alguns que se apresentarão perante
Ele, pensando que fizeram tudo quanto lhes
tinha sido mandado, e a resposta de Jesus ser,
“Eu Nunca Vos Conheci.”
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará

no Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão
naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetizamos
nós em teu Nome? E, em teu nome, não
expulsamos demónios? E, em teu nome, não
fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos
de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus
7:21-23
1Há necessidade de construirmos a nossa
Casa sobre a Rocha, sob a autoridade de Jesus.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas
palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem
prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram
ventos, e combateram aquela casa, e não
caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E
aquele que ouve estas minhas palavras e as não
cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a
chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a
sua queda. Mateus 7:24-26
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso,
a multidão se admirou da sua doutrina,
porquanto os ensinava com autoridade e não
como os escribas. Mateus 7:28, 29
2Os insensatos edificam a sua casa de
qualquer maneira.
Somente podemos saber qual é a verdadeira
qualidade da nossa “Casa”, da nossa “Vida”, nos
dias da adversidade. Quando aprendemos mais
da Graça de Deus, edificamos a nossa Casa
com ouro, prata e pedras preciosas, ou seja,
com valores fortes, valores eternos, e não com
palha, madeira e feno, conforme as expressões
do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:12.
3A Casa deve ser construída com valores
divinos.
Nós devemos estar convictos de que aquilo que
somos, é aquilo que Deus diz. E nós estamos
em construção, por isso devemos edificar com
Sabedoria.

(Continua no próximo número)

Para ler
e oferecer...
Entre outros fermentos diabólicos que se manifestam no meio do povo de Deus ao
longo de todos os tempos, e que estão descritos neste livro extraordinário de Miguel
Díez, queremos incentivar a sua leitura, expondo um pequeño texto do autor, “Este
principado diabólico usa sempre mulheres como rainhas aniquiladoras, que, com a
permissão do Supremo Juíz, açoita e quebranta os infiéis, tanto homens, como governos,
instituições, igrejas ou empresas do mundo inteiro.
Mas a grande tendência deste espírito maligno, é a de contaminar e destruir todo aquele
que faz parte do reino de Deus ou a quem participa dele, onde quer que encontre uma
oportunidade. Quando ele vê que alguém se mantém num comportamento de duplo
ânimo, cometendo infidelidades que dão lugar às suas investidas infernais, ele tenta
sempre, pelo impulso passional, acabar com as verdadeiras autoridades, tanto políticas,
como religiosas, económicas, sociais ou familiares.
Esse espírito castra as pessoas, psicológica e espiritualmente, ao ponto de matar
físicamente se tiver oportunidade, pois tem a tendência frenética e sádica de se vingar
contra a liderança do homem, a quem Deus concedeu o direito de governar…”
Toda a igreja precisa estar alerta, e agradecemos ao seu autor por esta dádiva, quer na
REMAR ou noutras congregações.

Visitas da
Austrália
A REMAR PORTUGAL teve o prazer de receber nos nossos escritórios em Sintra,
o casal Kenny, (de Singapura), e Joice Lim Khoo, (da Malásia), e vivem na Austrália,
onde ela dirige uma firma de advogados há 30 anos. Joice é advogada e representante
jurídica da REMAR AUSTRÁLIA.
Ambos tiveram a oportunidade de testemunhar e partilhar algo de Deus na nossa
sede, ICCM, S. Pedro do Estoril. Amamos ouvi-los testificar.
“Servimos a Deus 24 horas por dia. Deus deu-nos uma medida de fé. (Rom.12:3).
Quando nascemos de novo, começamos a confessar com a nossa boca que Cristo
é o Senhor. Já não somos escravos do medo, nem daquilo que não vem da parte de
Deus. O Espírito de Deus vem sobre nós nas nossas fraquezas, está em nós e opera
através de nós. A fé está em nós e precisamos ativá-la. Viver pela fé, é um estilo de
vida que nos leva a crer. Escolher o medo, não vem de Deus. Hb. 10:38.
A minha alma agrada a Deus quando temos fé Nele e cremos que Ele é TodoPoderoso, que sabe tudo e é a Majestade Santa, e quando cremos que em Jesus e que
no Seu Nome grandioso, estão sujeitas todas as coisas. As depressões, os problemas
financeiros, o desejo de vencer o pecado, as enfermidades e as dores, têm de ir
embora porque temos fé no Nome de Jesus.
Precisamos também de ter fé em nós mesmos porque estamos em Cristo, e Ele vive
em nós. Vivo uma vida de fé, sem medo, e procure fazer todas as coisas através de
Cristo que me fortalece?
Se estiver apaixonada por Jesus não me deprimo, não perco a visão, ouço Jesus e
vivo por fé e agrado o meu Pai dos céus.”
Kenny testemunhou da sua cura de depressão através da leitura bíblica e de como
o Espírito do Senhor que estava sobre Cristo, (Lucas 4), também estava e está sobre
ele. O négócio de Deus é salvar e libertar pessoas, e à medida que o Senhor nos
liberta, devemos compartilhar as boas novas do Evangelho, tirar as outras pessoas
do reino da trevas para o Reino da Sua Luz. O Espírito de Deus está em todos
aqueles que o buscam e capacita e fortalece cada um para obedecer a Cristo, e a
viver com justiça, paz e alegria, inundados pelo Seu amor.

Ser sábio para a
salvação
“E que, desde a tua meninice, sabes as
sagradas letras, que podem fazer-te
sábio para a salvação, pela fé que há em
Cristo Jesus.” 2 Timóteo 3:15
Não são muitos os que têm ou que tiveram
oportunidade de ouvir o Evangelho quando
crianças. Os pais que conhecem Jesus e a sua
Palavra, devem sentir esta responsabilidade
de transmitir este legado maravilhoso aos seus
filhos. Este é o melhor fundamento para a vida
que orientará os nossos filhos durante toda a sua
vida. Para aqueles que acham que não devemos
ser “tão espirituais”, escutem o conselho sábio
de Salomão: “Instrui o menino no caminho em
que deve andar, e, até quando envelhecer, não se
desviará dele.” Provérbios 22:6
O apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre o
privilégio que este teve, de ter aprendido desde a
sua infãncia a conhecer a Palavra e a praticá-la.
Timóteo foi sábio por ter recebido instrução da
sua mãe Eunice e da sua avó Lóide e ter seguido
Jesus Cristo, recebendo o ensino e a motivação
para amadurecer e poder ensinar outros.
Ser discipulo de Cristo, é estar na disposição
de aprender e de ensinar durante toda a vida.
Se alguns de nós não tiveram esse privilégio
de nascer num lar onde Cristo era temido e
respeitado, não vejamos nisso uma perca total.
Deus tem a solução! Ele deseja que todos os
homens se salvem e venham ao conhecimento
da verdade.
A Verdade vai chegar a ti no tempo e no momento
certo, e vais descobri-la, não toda de uma vez,
mas aos poucos, de modo a ser assimilada.

Não há desculpas para dizermos que não
ouvimos ou de que não tivemos quem nos
ensinasse as Escrituras. Se hoje a ouvires ou a
leres, “Não endureças o teu coração.”
Este é o teu tempo! Estás vivo e podes conhecer
Deus o Seu plano e propósito.
Deus ama-te tal como estás, bem ou mal, na tua
condição social, na tua idade, com pouca muita
escolaridade e educação.
O seu amor por ti é tão grande, que ainda hoje,
Deus procura-te e quer que penses um pouco
na tua vida, não só em termos físicos mas
espirituais. Só a Sua Palavra te pode tornar sábio
para a salvação. ”Porque não me envergonho do
evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê...” (Romanos
1:16).
Jesus disse, “... As palavras que eu vos disse são
espírito e vida.” João 6:63
Muitos dos Seus seguidores viraram as costas
à mensagem de Jesus, e Ele perguntou aos seus
discípulos se eles também o queriam deixar. Mas
um deles respondeu SABIAMENTE:
“Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Tu tens as palavras da
vida eterna, e nós temos crido e conhecido que
tu és o Cristo, o Filho de Deus.” João 6:68, 69.
Hoje também és confrontado com a mesma
pergunta.
Qual é a tua resposta?
Jesus quer a tua honestidade, não para o seguires
como um religioso, mas como seu Amigo. Quer
queiras, quer não, um dia vais vê-lo face a face,
porque Ele está Vivo e aguarda pacientemente que
todos o conheçam e venham ao conhecimento
da Sua Obra de salvação ganha na Cruz por cada
um de nós. Ele morreu e ressuscitou por ti e por
mim!
JF

Congresso da REMAR
XXV CONGRESSO NACIONAL e 30º ANIVERSÁRIO DA REMAR
PORTUGAL
A REMAR PORTUGAL celebrou o seu XXV Congresso Nacional na cidade de Lisboa, nos dias 21 a 23
de junho, no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária, de forma a juntar toda a comunidade de
voluntários da Remar Portugal e convidados de outros países.
Cada ano o Congresso tem um tema, e o deste ano foi SABEDORIA. Este ano pudemos contar com a
presença do Fundador da Remar Internacional, o Pastor Director, Miguel Díez, do seu co-fundador, Pr.
Javier Jimenez, acompanhados das suas respectivas esposas. Também pudemos receber a visita daqueles
que foram os pioneiros e fundadores da REMAR PORTUGAL, Angel Jimenez e da sua esposa, Helena,
por quem estamos gratos pelo seu trabalho e esforço a ajudar tantas pessoas, há trinta anos, a não somente
ficarem livres das drogas e de outras dependências, mas sobretudo a encontrarem em Jesus Cristo, a
salvação das suas almas. Ainda hoje, são muitos desses homens e mulheres que estão espalhados pelo
mundo, servindo com alegria ao Senhor, com as suas famílias, na REMAR e noutros ministérios.
Também tivemos o prazer e a honra de receber Sua Excelência, o Embaixador de Israel em Portugal, o Dr.
Raphael Gamzou, que foi presenteado com uma das nossas medalhas comemorativas. No seu discurso, o
Senhor Embaixador agradeceu o nosso Trabalho REMAR ISRAEL, bem como os Projetos e Programas
das Viagens SEFARAD ISRAEL, hospedando-se na nossa sede “Tikun Olam” em Jerusalén, viagens que a
REMAR ESPANHA realiza ao longo de cada ano, tornando este país conhecido e amado por muitos.
Durante os três dias foram ouvidas várias mensagens de SABEDORIA divina compartilhadas pelos
Líderes da REMAR e pelos pregadores convidados. A alegria e a comunhão foram bem notórias entre os
congressistas, tudo organizado ao detalhe, incluindo o Congresso Infantil que decorreu em simultâneo,
durante os três dias, com o seu programa lúdico/didático, bem como a muita música, cânticos e coreografias
alusivas à nossa fé e trabalho, um culto de batismos e a celebração da Santa Ceia, lembrando assim o
mandamento de Jesus aos Seus seguidores.
A Deus toda a glória!

30 ANOS DE APOIO SOCIAL EM PORTUGAL
Todos os voluntários e colaboradores ficam a conhecer melhor o Trabalho Social que foi e está a ser realizado
nestes trinta anos, em Portugal. O começo foi muito difícil e trabalhoso para que muitos portugueses
fossem ajudados a reabilitar-se dos seus vícios e problemas sociais, quando muitos já não tinham nenhuma
esperança de sobrevivência desses flagelos. Mas glória a Deus que grande parte ultrapassou todos os
obstáculos e agora servem a Deus, ajudando outros a saírem dos mesmos problemas.
Trinta anos é apenas o começo de muitos. Já estamos presentes em quase todos os países de língua
portuguesa para ajudar a população desfavorecida, mas ainda há muitíssima obra para ser feita!
A REMAR PORTUGAL agradece às empresas, particulares e ao grande número de voluntários, que através
da sua ajuda têm tornado possível todo o nosso leque de Projetos de Apoio Social, dentro e fora de Portugal.
Colabore connosco. Deus vos abençoe!

Batismos
Quem se identifica com a vida, morte
e ressurreição de Jesus, cumpre um
mandamento Dele de ser batizado nas águas
como testemunho público de Lhe pertencer e
ser Seu seguidor.
A Igreja ICCM tem o prazer de fazer cada ano
o culto de batismos durante o seu Congresso
Nacional, e este ano, mais quinze pessoas,
jovens e adultos, foram batizados, como fruto
do empenho deste ministério em continuar
a ajudar aqueles que ingressam nos nossos
Centros de Acolhimento, com os mais diversos
problemas, mas recebem os seus milagres de
uma nova vida quando é-lhes apresentado
o Único Salvador, Jesus Cristo, o Senhor.
Alegrou-nos ver o Pastor Paulo Cruz, que é
fruto deste ministério há vários anos, batizar
duas das suas filhas que seguem o seu legado,
entre outros homens e mulheres que, com
alegria, deram este passo importantíssimo na
sua vida cristã.
“Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo; ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e
eis que eu estou convosco todos os dias, até à
consumação dos séculos.” Mateus 28:19,20

Pastores que oficializaram os batismos,
Angel e Paulo Cruz

Campanha Evangelística
As Campanhas são imprescendíveis neste
ministério. Durante os nossos Congressos
realizamos sempre uma Campanha de Rua, porque
preocupa-nos aqueles que ainda não conhecem
Jesus, e vamos até eles, anuciando que só há UM
NOME dado entre os homens pelo qual podemos
ser salvos. É JESUS CRISTO!
A Praça do Martim Moniz, em Lisboa, foi o local
onde reunimos este ano várias centenas de pessoas.
Com a montagem de um palco, levamos uma
Banda de Música, onde é expresso o testemunho
cristão, e onde, geralmente, o Pastor Miguel Díez,
fundador deste ministério enfatiza através de uma
palestra, a necessidade do homem ficar livre do
peso do pecado e receber uma nova oportunidade
de vida.
É sempre feito um convite aos impactados pela
mensagem, e nestas campanhas são sempre muitos
os que ouvem pela primeira vez o Evangelho, e
aceitam receber a sua Salvação.
Tem-se testemunhado salvação, cura e libertação
de vidas, e damos glória a Deus por isso, porque
quando fazemos o que nos é mandado por Deus,
SEMPRE há resultados SURPREENDENTES!
A REMAR PORTUGAL deseja ardentemente que
o Evangelho de Cristo chegue a todo o lugar, e que
cada homem, mulher, jovem ou criança, venha a
Cristo e O siga fielmente!

Congresso Infantil
O Congresso Infantil Nacional é preparado com seis meses de antecedência com o tema alusivo ao Congresso
dos adultos. Este ano foi SABEDORIA.
“O Senhor guiou-nos para que através dos sinais rodoviários, pudéssemos ensinar as crianças no Caminho
para chegar a Deus. O que pretendemos é que o ensino através dos símbolos, não fique reduzido meramente ao
local onde foram compartilhados, mas para que, cada criança, ao longo da sua vida, possa reconhecer e trazer
à memória o ensino espiritual. Agradecemos a Deus pela provisão material, alimentar, todo o empenho na
preparação do ambiente e dos espaços para as diferentes faixas etárias, a participação dos irmãos e das irmãs
nesta escola, assim como ao ministério JOCUM e à equipa da igreja ICMAV - Polima, e aos pais que confiaram
os seus filhos ao nosso cuidado.” (Jenny Figueiredo)
Com este ministério infantil damos a possibilidade aos pais para desfrutarem de todo o Congresso, sabendo
que os seus filhos estão sob o cuidado de uma equipa formada, capaz de lhes dar um tempo salutar, divertido,
didático e inesquecível...
NOTA: A Remar agradece aos irmãos Jenny e Rui Figueiredo por todo o seu empenho neste ministério, bem
como a todos os seus colaboradores.

Página Feminina
Durante o Congresso, o espaço dado às mulheres foi
bastante edificante, onde estão alguns pensamentos
importantes da palestra da nossa querida irmã Mari
Carmen, esposa do Fundador da Remar Internacional.
“Há diferença entre a igreja pura, vitoriosa,
resplandecente, e uma igreja corrompida,
contaminada.
Há a igreja que brilha com a Luz de Cristo. Lucas 12:6.
As mensagens de Jesus Cristo são claras, sem espaço
para dúvidas ou controvérsias.
As contendas e discussões são a causa das filosofias
anticristãs.
Em Espanha houve um colóquio sobre o aborto, e
uma das professoras assistentes teve a coragem de se
pronunciar contra.
A princípio pareceu ser infrutífera a sua intervenção,
mas uma após outra mulher, foi-se manifestando,
apoiando a postura e coragem da sua colega, e gerouse um movimento influente que marcou a diferença.
Em Efésios 5 é clara as posições de autoridade bíblicas.
Como igreja de Jesus, fomos chamados a clamar e a
despertar consciências.
Todos nós somos missionários, temos uma missão
neste mundo.
Um missionário é uma pessoa estranha, é um
estrangeiro, é um ser diferente.
Em 1970 alguém disse na China que o cristianismo
tinha morrido. Hoje são milhões de cristãos,
espalhados pelo mundo, porque quem tem a última
Palavra é o Único Deus, o Senhor!
Mas precisamos obedecer Jesus.
Não menosprezemos a autoridade.
Quando uma mulher impõe ou rouba a autoridade do
seu marido, destrói-o. Aquilo que os filhos vêm nos
pais, fica para sempre.
Não há maior satisfação do que ver os nossos filhos
amando e servindo ao Senhor.
É plano de Deus que sejamos luz neste mundo.
Para levarmos almas a Cristo, precisamos ser sábias.
A verdadeira sabedoria está também descrita em
Tiago, e podemos ver onde estão as verdadeiras
mulheres, aquelas que são sábias neste mundo.”
Mizé Faria

Notícias Recentes
Hong Kong
A partir do dia 14 de maio, a REMAR HONG KONG está a ser
liderado pelo missionário Rui Estemanha. Trazemos esta obra no
coração e na oração, lembrando a equipa de voluntários que está
a fazer um trabalho tão dedicado e esforçado para abençoar a
tantos ali, e nos países onde pode alcançar.
O Pastor Luís Miguel Santos é o responsável por toda esta equipa,
que pela graça e poder de Deus tem recebido a Sua visão e
orientação para abraçar estas nações.

Israel

Cabo Verde

A REMAR ISRAEL recebeu o irmão Jair, enviado
pela REMAR PORTUGAL, depois de alguns
meses de trabalho intensivo na área de Lisboa,
no ministério da evangelização de ruas, mais
propriamente no Programa Anjos da Noite, dando
apoio aos Sem-Abrigo. Sendo um homem que já
esteve por diversas vezes em Israel, e conhecedor
do país, está servindo como guia nas excursões
SEFARAD, que a REMAR e ICCM efectua várias
vezes ao ano, através da REMAR ESPANHA. Pode
contactar o nosso site para ter informação mais
pormenorizada sobre uma visita à Terra natal de
Jesus.

Os missionários João e Elisabete Baptista que estão
a liderar a REMAR neste país, estão a fazer um
trabalho tão intensivo, que em apenas três anos, tem
crescido de tal forma que muitos outros missionários
têm sido enviados para os ajudarem. As reportagens
a nível social falam mais alto do que mil palavras.
Estamos neste momento a tratar do envio de uma
Pick-up que os nossos irmãos estavam a orar por
uma para realizar o seu trabalho. Esta viatura vai
ser enviada diretamente de Antuérpia, na Holanda.
Procuramos facilitar com ela as condições de trabalho
para que esta obra prospere mais e mais neste país, e
muitos venham a receber uma nova vida em Cristo,
onde há tanta gente escravizada pelo álcool e pelas
drogas.

PAC

Programa de Apadrinhamento de Crianças
Há mais de duas décadas que teve início este programa PAC, uma ação direcionada às crianças dos países
em desenvolvimento.
Com este Programa, um indivíduo, à distância, inicia um relacionamento com uma criança, com um
relacionamento que muda a vida dessa criança, de um modo radical.
Imaginemos uma criança orfã, que não tem ligação a ninguém! Uma criança pela qual ninguém daria falta!
O padrinho é muitas vezes a primeira ligação emocional que essa criança criará na sua vida, a consciência
de que é importante, amada por alguém, que é o seu padrinho. Esse alguém que se preocupa e está atento
às suas necessidades mais básicas!
- Um telefonema no seu aniversário, (tendo em conta que muitissimas vezes não sabem o dia do seu
nascimento).
- O desejo de um feliz Natal.
- Uma encomenda para ela, cheia de surpresas maravilhosas, (e que são as mais básicas, a maior parte
das vezes).
- Uma comunicação personalizada com alguém que pensa nela, e pergunta se está bem de saúde, como
vai na escola, se se porta bem.
- Palavras de esperança e de confiança num futuro que, à partida, é tão escuro.
Há crianças que, ao nascer, tinham um futuro incerto, e, com “um grão” de atenção e de amor, vêem as
suas vidas transformadas. Quando sabem que existem e que são importantes para alguém, isso muda
radicalmente a sua forma de ser, a sua perspectiva de vida.
Dizemos que “a esperança é a última coisa a morrer”, no entanto, para estas crianças, a esperança no amor
de alguém é o início de uma mudança de vida. A sua tristeza transforma-se em alegria.
Aqui, nos países desenvolvidos, podemos afirmar que vivemos uma vida afortunada. Aqui, o pouco que
uma criança possa ter, é muito nesses países. A pobreza é medonha, e as necessidades mais básicas são
impossíveis de alcançar. Olhemos à nossa volta e acreditemos que podemos fazer a diferença nelas, entre
um futuro assustador ou um futuro animador!
Com apenas 15 euros, (minímo), podemos auxiliar uma criança a ter alimento, alojamento e educação. No
entanto, não esqueçamos que não basta apontar esse valor, há que imperativamente ter um envolvimento
com a criança apadrinhada. E esse envolvimento, ainda que essencial para o desenvolvimento integral da
criança, será também para o seu padrinho, muito mais enriquecedor e animador.
Não queremos, todos nós, fazer a diferença no mundo? Fazer alguma coisa maior que nós mesmos?
Apadrinhe uma criança, e farás isso! Viverás no futuro do teu afilhado, chorarás com ele nas suas
dificuldades, e alegrar-te-ás com as suas vitórias!
Não te limites a ti mesmo e estende, expande o teu amor àqueles que não têm quem os ame, olhe por eles e
esteja com eles. Abraça-os à distância com o teu cuidado e amor!
Achas que podes investir em algo melhor, neste valor? Faz a diferença! Entra em contacto connosco para
alcançares uma criança, uma vida, e faz a diferença! Envolve-te!
Não te limites! O céu é o limite, e poderás ser o céu para uma criança que nunca conheceu o amor de uns
pais, e pelo menos conhece-o através do seu padrinho.
Apadrinha e receberás muito mais do que imaginas!
Sê o padrinho ou a madrinha que uma destas crianças precisa!
Sandra Guedes

PODE ASSISTIR AOS NOSSOS CULTOS EM DIRETO

Através da Internet

Via STREAMING, www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream
Domingos às 10.30 h

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

OU OUVINDO NA NOSSA RÁDIO
(Mensagens áudio)
Acesso à FONTE DE VIDA,
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 24 h; 3 h; 6 h; 9 h; 11 h; 15 h; 19 h; e 21 horas

Locais de Pregação da Igreja Cristã Corpo do Messias
PORTO
Rua Santos Pousada, 658
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 horas
SETÚBAL
Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas
LAGOA/ ALGARVE
Complexo Industrial do Carmo, 21
Domingos 11.00 horas
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