Editorial

PARABÉNS A VOCÊS...

A revista CONTACTO, está celebrando o seu quarto aniversário, mas de parabéns estão
os seus leitores.
O que nos moveu e move é colocarmos nas mãos do povo de Deus, (e não só), mensagens e testemunhos da Palavra de Deus. Os testemunhos são de pessoas que neste ministério REMAR e IGREJA CRISTÃ CORPO DO MESSIAS, encontraram a Deus, e dispuseram
as suas vidas para O servirem por amor, amando como também foram amados.
A página impressa tem para nós bastante valor. Sabemos que vivemos num tempo em
que a tecnologia coloca ao nosso alcance bastante material em áudio e muita literatura
digitalizada que apreciamos, mas colocarmos no papel o que queremos transmitir, revisto e impresso, é bastante compensador.
Uma passagem da Escritura em que medito muitas vezes é João 21:25, que diz o seguinte: “Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais
fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se
escrevessem.”
Sempre há muito para dizer sobre inúmeras coisas! João depois de ter escrito e concluido o seu evangelho inspirado na vida de Jesus, chegou à mesma conclusão. A forma como temos sido abençoados por Deus com o passar dos anos, também tem inspirado as
nossas vidas para comunicar com outros as maravilhas de Deus! É dificil ficar calado,
quando vemos a mão misericordiosa de Deus libertando, salvando e curando irmãos
nossos.
Queremos compartilhar de graça aquilo que de graça recebemos. Também sabemos que
hoje em dia muitas pessoas não são muito dadas à leitura seja ela qual seja, mas isso
não nos desanima. Há muitos anos ouvi a seguinte história:
“Num país da América Latina, um vendedor ambulante de frutos secos e doces, na falta
de papel para embrulhar as coisas, rasgou um Novo Testamento de letra grande, que a
instituição dos Gedeões tinham andado a distribuir, e era nas suas folhas que ele colocava o produto que vendia. Um homem comprou alguns cajus, e depois de eles lhe terem
sido entregues pelo vendedor, sentou-se num banco de jardim. Enquanto estava a comer, foi lendo o que se encontrava escrito na folha. Depois de a ter lido completamente,
quis saber mais... Levantou-se voltou ao homem e pediu-lhe que lhe desse o restante do
livro que tinha em sua posse. O vendedor não o quis fazer por falta de papel de embrulho. Então, o homem comprou uma quantidade maior de outros produtos, e todos
eles vinham embrulhados em mais páginas das Escrituras. Depois de ter lido todas aquelas folhas, tomou consciência que precisava de ser salvo e, naquele lugar, pediu perdão
a Deus, e que na Sua misericórdia Deus o salvasse, o que veio a acontecer.”
Queremos continuar a levar a mensagem do evangelho através desta pequena revista, e
esperamos que ela o ajude na edificação da sua vida, ou então que o leve a considerar
ter uma relação séria com Deus, porque Ele o ama e quer o seu bem terreno e eterno.
Neste número vamos procurar ter o maior número de informação possível, apelos, testemunhos pessoais, passatempos didáticos e acima de tudo que seja de bênção e de enriquecimento às nossas vidas. Saboreie estas pequenas porções da Palavra de Deus!
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Palavra Pastoral
UM FOGO, UM CHAMADO!
É provável que Moisés estivesse acostumado a ver como o fogo
consumia os arbustos no deserto, mas, para sua surpresa, viu uma
sarça-ardente que não se consumia! Ele esperava ver as suas ramaPastor
gens a consumirem-se, mas a árvore, no entanto, permanecia inLuís
Miguel
tacta!
O tempo passava e ele observava que a árvore não se consumia. Então
como considerasse isso um fenómeno, decidiu subir a montanha para ver "porque a
sarça não se queimava." Deus usou esse fenómeno para cativar a atenção do Seu servo.
De lá, Deus escolheu Moisés para ser o homem que conduziria o Seu Povo do cativeiro à
liberdade. Foi ali que Deus se manifestou como Filho de Deus na pessoa do Anjo do Senhor. Foi aí que ele ouviu Deus dizer que ele tinha de tirar os sapatos dos seus pés, porque o lugar onde estava, era terra santa.
Mas, o que estava por detrás desse fenómeno? Que figura estava escondida atrás daquele arbusto que não foi consumido? Bem, isso é a nossa mensagem de hoje! A árvore sem
consumir-se é um tipo de alguma coisa. E qual é o antítipo?
O tipo é a imagem ou a representação de alguma coisa que vai acontecer no futuro. O
antítipo é a realidade da coisa da qual o tipo é a representação. O tipo pode ser chamado de ‘sombra’, e o antítipo de ‘realidade’.
A SARÇA SEM CONSUMIR-SE TIPIFICA A IGREJA, COM O SENHOR NO MEIO DELA
A igreja, o "Monte de Deus" (v. 1). A figura deste texto é muito bonita. Moisés era
então, um empregado do seu sogro Jetro.
Aquele que poderia ser um príncipe do grande império egípcio, aparecia agora
como um humilde pastor de ovelhas nas regiões do Sinai! Esta palavra confirma a
escritura do autor da epístola de Hebreus 11:24-26, quando disse que “Moisés
preferiu escolher os vitupérios de Cristo, em vez de desfrutar dos prazeres fugazes do pecado”. E isso devia-se ao facto de Moisés estar no "Monte de Deus".
Essa montanha era Horeb e era também o Sinai. O que iria acontecer ali? Bom,
esse seria o lugar onde mais tarde Deus daria a Moisés as Tábuas da Lei e onde
Deus manifestaria a Sua glória através do Fogo!
O facto de mencionar o Monte Horeb como Monte de Deus é porque Deus está ali
no meio dele! Isso não foi um acaso, porque mais tarde a glória de Deus manifestou-se no Tabernáculo, e depois no Templo, e por último, na Igreja de Deus!
Um dia Jesus veio em carne, e desde então, essa glória tem sido manifesta na
Igreja, e é suposto Jesus estar na Igreja e ser esperado pela Igreja.
O Senhor no meio do fogo (v. 2). Agora vejamos isto! Moisés aproximou-se do
arbusto que estava coberto com fogo e não se consumia. Mas, para sua maior
surpresa, da árvore vinha uma Voz que ainda o deixou mais aterrorizado. Moisés
nunca tinha visto Deus, nem ouvido a Sua voz antes, (como tinha acontecido com
os seus antepassados)...
(continua na página seguinte)

Moisés ouviu uma voz aprazível no meio da sarça. As vozes que surgem do meio
do fogo costumam ser de terror, mas quem estava ali a falar-lhe? Ele apercebeuse de que era o Anjo do Senhor! E todos nós sabemos que o Anjo do Senhor era a
Presença do Cristo antes da Sua encarnação, (a isso chama-se uma teofania). A
Presença do Senhor no meio do arbusto que não se queimava é um tipo da Presença de Cristo no meio da Sua Igreja.
Teofania é um conceito de cunho teológico que significa a manifestação de Deus em
algum lugar, coisa ou pessoa. Tem a sua etimologia enraizada na língua grega:
"theophaneia" ou "theophania". É uma revelação ou manifestação sensível da glória de
Deus, ou através de um anjo, algo surreal, ou através de fenómenos impressionantes da
natureza, também chamada de aparição. Numa teofania, Deus usa esse método para
aparecer a alguém em especial, para mostrar ou revelar factos do presente ou do futuro.
Esta figura é extraordinária, pois faz-nos ver, não só a glória de Deus manifesta no fogo,
mas também o Senhor no meio dele! Isso manifesta a Sua promessa de estar com a Igreja até à Sua vinda. João foi o que melhor capturou essa figura quando ele viu o Filho do
homem no meio dos Sete Castiçais, símbolos da igreja, andando entre eles, “Eis o mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete candeeiros de ouro. As
estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas”.
(Apocalipse 1:20). Jesus está no meio da Sua Igreja!
II. A SARÇA SEM QUE NÃO SE CONSUMIA, TIPIFICA A IGREJA QUE JAMAIS SERÁ DESTRUÍDA
1. O fogo de Deus não se apaga (v. 2b). A maravilha deste fenómeno visto por Moisés,
era que a sarça ardia, e não se consumia. Ali estavam verdades ocultas que demandavam o seu cumprimento nalgum momento da história. Há uma verdade que atravessa
todas as Escrituras a respeito desta figura do fogo que não se extinguia. Quando Deus
ordenou a construção do Tabernáculo, uma das primeiras coisas que Ele ordenou aos
Seus servos desses lugares sagrados, foi "O fogo se conservará continuamente aceso
sobre o altar; não se apagará! (Levítico 6:13). A mesma recomendação foi feita para o
Templo. Esta figura nos lembra que DEUS É LUZ e não há Nele trevas nenhumas!
Também nos faz lembrar que nós somos luz, e que devemos estar sempre a brilhar como o sol e como as estrelas. Nenhuma dessas estrelas desligam a sua luz. O fogo de
Deus jamais se consumirá! Isto é o que o Senhor diz da Sua igreja também. O fogo que
não consome, tipifica a Igreja na sua tarefa de ser uma luz para as nações, e o Espírito
Santo ser o Azeite que sustenta o Fogo. (Não sejas como uma virgem insensata! Que o
Senhor encontre sempre azeite em ti!)
2. A obra de Deus não se destrói (v. 3). O outro elemento que interessa analisar aqui é
ver como o fogo não destrói o arbusto. Nisto há um grande simbolismo.
Há momentos em que o fogo de Deus destrói. As cidades de Sodoma e Gomorra foram
destruídas pelo fogo de Deus, e foram reduzidas a cinzas! O fogo de Deus também
consumiu o sacrifício que Elias fez quando ele desafiou os profetas de Baal.
No Final dos Tempos, o fogo de Deus virá como um Fogo Purificador da Terra, uma vez
que este mundo será destruído pelo fogo, e haverá uma Nova Terra! (2 Pedro 3: 7-10).
Assim aprendemos que há o Fogo de Deus que destrói, e também podemos ver na tipologia do Fogo de Deus na sarça-ardente, que não consome. Esta figura lembra-nos
que a Igreja de Deus não será destruída! E isso confirma o que Jesus disse, que nem os
"portas do Hades prevalecerão contra ela!"! Mesmo sendo Deus um Fogo Consumidor, a
Igreja permanecerá para sempre. Ela nasceu para ser eterna!
(concluímos no próximo número)

ALMOÇO DE FAMÍLIAS
No dia 9 de outubro, realizou-se na nossa
quinta na Terrugem, (São João das Lampas), um almoço de famílias.
Depois do culto da manhã, celebrado em
S. Pedro do Estoril, deslocámo-nos para
Sintra.

Normalmente estes almoços de confraternização eram realizados na Quinta da Fé,
em Lourel, mas desta vez, a quinta da Terrugem recebeu os obreiros e as suas famílias.
Estavam presentes todos os pastores e
responsáveis por este Ministério, bem como as suas famílias.
A refeição foi um pretexto para uma comunhão mais íntima e saudável e necessária para a equipa que diariamente se esforça por levar este trabalho em frente, respondendo a cada desafio com gratidão a
um Deus Fiel.
Uma refeição é também uma partilha do
nosso tempo, atenção, amor e graça de
Deus uns para com os outros. Somos uma
família de famílias, e o demonstramos de
forma prática...

9 a 12 de novembro

Por favor anote as mudanças nos nossos campos missionários!...

No dia 16 de outubro em S. Pedro do Estoril, a
igreja teve a oportunidade de orar pela Sara
Figueiredo, antes da sua partida para a Missão de Moçambique. A “Sarita” como é conhecida entre nós, é filha do Pastor Rui e Jenny
Figueiredo.
Ela partiu com o Pastor Luís Miguel e Sandra,
que no dia 19 de Outubro partiram em trabalho missionário pelas nossas Missões em África e Ásia...

Família Rito

… O pastor Dário Rito da Missão África do Sul,
passou a ser o responsável pela Missão de Moçambique...

O pastor Luís Domingues, com a sua esposa
Estrella e o seu filho Tiago, que abriram o trabalho em Cabo Verde, foram liderar o trabalho
na África do Sul...

O pastor João Carlos Batista e a sua
esposa Elisabete Santos, que lideraram
a Missão Moçambique durante 8 anos
são os novos responsáveis do trabalho
em Cabo Verde...

Oremos por eles diariamente, e por aqueles que se mantêm na Suazilândia, João
Guerra e família; em Angola, Luís Filipe e família; Austrália Luís Brito e família;
e em Belize, a Família Mestre, para que o Senhor os guarde e fortaleça!...

Família LEAL
Olá! O meu nome é Pedro Leal!
Sou uma pessoa feliz, e essa felicidade vem do grande privilégio que tenho de conhecer JESUS CRISTO, o meu
Senhor e Salvador!
Fui uma pessoa que durante muitos
anos viveu de uma forma descontrolada, sem qualquer tipo de rumo. Era
incrédulo e não queria saber de DEUS.
Até que um dia necessitei realmente
de pedir auxilio a esse JESUS que tantas vezes eu tinha ouvido falar, que
tinha poder para transformar o nosso lamento em dança, e assim aconteceu! A minha vida de adição às Drogas e ao Álcool foi completamente
transformada através do imenso poder de JESUS CRISTO! Ele deu-me uma
nova oportunidade de vida e aceitei o
desafio de O servir. Decidi ficar no
ministério REMAR, como forma de lhe
agradecer por tudo o que Ele fez na
minha vida!
Conheci a minha esposa antes de entrar na REMAR, mas foi aqui que casámos e constituímos família. Temos quatro filhos lindos que são uma grande bênção e dádiva de DEUS.
Tivemos o privilégio de podermos servir ao SENHOR na MISSÃO-REMAR nas Filipinas, Suazilândia e Moçambique, e aí experimentamos a forma como DEUS nos utilizou para ajudarmos a tantas e tantas crianças, jovens e adultos desfavorecidos, completamente abandonados pela sociedade e sem nenhuma vontade de viver. Foi muito gratificante e enriquecedor também para nós, pois essa é a Visão deste Ministério de Ajuda e Compaixão
pelo próximo.
Infelizmente tive de regressar a Portugal por motivos de saúde, tendo-me sido diagnosticado lá, um cancro num pulmão. Mas graças a DEUS E AO SEU PODER, Ele me curou, e por
isso estou-Lhe muito agradecido por todo o cuidado e por toda a Sua misericórdia! DEUS
é bom, Ele é o único Caminho, Verdade e Vida.
Olá! O meu nome é Filomena Leal!
Tal como o meu marido, eu também estive durante 12 anos da minha vida consumindo
drogas e álcool. Tinha uma vida sem qualquer orientação, mas um dia tive o privilégio de
conhecer a Remar, e através desta instituição tive o grande privilegio de conhecer o grandioso poder de DEUS na minha vida!
Graças a DEUS estou liberta já há alguns anos, e sou uma pessoa transformada por DEUS!
Sou muito feliz por fazer parte desta tão grande família e deste ministério tão bonito, e
principalmente por poder servir aos outros em amor ao próximo.
Queremos, juntos, encorajar-te!
Se estás a passar por algum tipo de situação menos favorável, anima-te e busca a DEUS,
porque somente Nele podemos encontrar a saída para qualquer problema!
“Invoquei o SENHOR na angústia. O SENHOR me ouviu, e me tirou para um lugar espaçoso.” Salmo 118:5!
QUE DEUS VOS ABENÇÕE!

Família VIANA
Graça e paz a todos os amados leitores!
Chamo-me Rui Viana!
Sou um discípulo de Jesus Cristo, tendoo aceite como meu Salvador e Senhor da
minha vida! Quero compartilhar o que
Ele fez na minha vida, para Sua honra e
Glória. Cresci e fui criado numa boa família, onde recebi uma boa educação e
oportunidades de me formar profissionalmente.
Apesar de todos os esforços dos meus
pais, decidi afastar-me cedo de casa e
da escola. As ruas davam-me uma falsa
sensação de liberdade, que só mais tarde entendi o quão errado estava. Aos 14
anos tive a minha primeira experiência
com heroína, e daí em diante começou
uma espiral de degeneração pessoal e familiar. Com 15 anos eu já estava completamente dependente, e profundamente perdido nesse horrível vicio.
Após várias tentativas frustradas de reabilitação, falaram-me de um Centro da Remar. Resisti, mas acabei por me render devido à minha necessidade de ajuda urgente. No processo de recuperação, percebi que o vazio do meu coração era grande, e daí ter procurado saciá-lo com o consumo de drogas. No Centro encontrei
compreensão e amor, pois era tudo o que me fazia falta. Sentia-me sujo e não entendia porque Deus me amava, até que, arrependido, aproximei-me Dele e clamei
por perdão e auxílio! Nessa noite eu fui ouvido, e a paz de Deus inundou-me, e o
sangue de Jesus Cristo, purificou-me! Aqui, na REMAR, eu encontrei mais tarde
aquela que agora é a minha esposa. Nessa altura ela era a responsável das mulheres que entravam na Primeira Fase deste Ministério, onde ela também tinha encontrado libertação.
Olá! Chamo-me Marina Viana e encontro-me há 17 anos na ASSOCIAÇÃO REMAR!
Eu vim com muitos problemas, e com um estilo de vida totalmente indigno de ser
vivido. Não era apenas pela droga, nem a forma como vivia que demostravam o que
eu era, mas o problema bem mais profundo, era o vazio que o pecado causava em
todo o meu ser.
Foi aí que me apercebi o quanto precisava de Jesus na minha vida, ao saber que Ele
tinha dado a Sua vida na cruz, em meu lugar! Rendi-me completamente nas Suas
mãos, e Ele ouviu o meu clamor e perdoou-me e salvou-me! Jesus fez-me Sua discípula e entreguei-lhe totalmente a minha vida para O servir.
Aqui conheci o meu marido, e Deus tem sido fiel no cumprimento das suas promessas para connosco. Temos 3 filhos maravilhosos, que são presentes de Deus.
Temos tido o privilégio de servir a Deus em vários campos de Missão no estrangeiro, e há pouco tempo viemos de Inglaterra para O servirmos aqui em Portugal!
Quando olhamos para trás e vendo o presente, sentimo-nos tão alegres e aguardamos esperançosos a Sua vinda!
Queremos desafiar a todos os que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus que
o façam quanto antes!
O lema da nossa vida é: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15
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ITÁLIA VOLTOU A TREMER COM UM FORTE TERREMOTO!

Na localidade de Amatrice, em Itália, continua-se a falar em voz baixa para não incomodar
ninguém, não só nas primeiras horas após o terremoto, como durante os trabalhos das equipas de socorro que estão na área vermelha, e as equipas de voluntariado que continuam a
fazer o seu trabalho! Apesar de ser uma catástrofe de grandes dimensões, existe uma grande discrição da parte de todos os que se aproximam das localidades afetadas.
Este terremoto provocou quase 300 mortos, e para chegarmos a Amatrice é necessário atravessarmos uma grande montanha com imensas curvas e uma densa vegetação que nos dá a
sensação de ser uma viagem interminável. Os voluntários trabalham 24 horas diárias, por
turnos, nas tendas instaladas pela A. N. P. A. S., Cruz Vermelha e Proteção Civil, vindos de
todas as cidades do País. A Ong REMAR colabora, oferecendo também a sua ajuda. Tivemos
a oportunidade de falar com uma voluntária dessa Associação, a Antonella Bernardone, que
nos contou o seguinte:
“Saímos de Roma, e no dia seguinte, o que os nossos olhos viram foi assustador e impactante. Chegamos ali com um camião e uma furgonete cheia de alimentos, mantas, almofadas e
roupas, e depois de termos descarregado tudo, oferecemos a nossa ajuda para aquilo que
fosse necessário: Limpar, organizar os alimentos, montar camas, etc. Dormimos numa rulote e num dos contentores da ONG REMAR, e juntamente com a Entidade MENSAGEIROS DA
PAZ, continuamos com a nossa ajuda. Mas para darmos continuidade, necessitamos e solicitamos toda a vossa colaboração!”
Por favor façam o vosso donativo, ainda hoje, para:
BPM Banking
IBAN IT06H0558403240000000000178
9024441117
info@remar.org
Desde já agradecemos e rogamos a Deus que vos abençoe e recompense poderosamente!
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Sérvia e Grécia

(Moria, Malakasa, Kara Tepe)

Sérvia: Presevo
(junto à fronteira com a Macedónia) um acampamento militar onde atualmente estão 700 pessoas de todas as nacionalidades e idades. Oferecemos serviços de refeições diariamente ao
meio-dia. Pela tarde, chá e bolachas. Creche para crianças. Distribuição de roupas.
Grécia:
Malakasa (a 40Km de Atenas) um acampamento militar com 1500 pessoas na sua maioria Famílias do Afeganistão. Oferecemos os seguintes serviços: Creche para crianças, chá e bolachas,
parte do menu ao meio-dia produtos de higiene, fraldas para os bebés, aulas de matemática e
inglês para crianças em idade escolar e distribuição de roupas.
Moria: é uma prisão preventiva onde são acolhidos os refugiados quando chegam e ficam até
que se decide se é aceite ao repatriado. Este campo ardeu há 4 dias (foi moticiado). Atualmente
estão aí 4000 pessoas. Os serviços que prestamos são; Menus ao Meio-dia e à Noite. Distribuição de Roupa
Kara Tepe: é um Acampamento Familiar onde estão 1500 Pessoas (tudo famílias). Oferecemos
menus diariamente ao meio-dia e à noite.

Os gastos com os refugiados ascendem a mais de 350 mil euros mensais. Este valor chega-nos através de donativos de privados, empresas e instituições.
Eis uma lista dos alimentos que necessitamos mensalmente: 2400 Kg de arroz, 400 Kg
grão, 400 Kg feijão, 400 KG Lentilhas, 1200 Kg de massas (Macarronete, ou algo similar o mais
pequeno possível), 100 Kg de Sal (fino/grosso), 280 Caixas de Puré de batata Instantâneo, 200
Kg de Atum, 1200 Kg de Verduras no caso de virem em contentor (serem em conservas), 600
Kg de Cus Cus, 700 Litros de óleo Girassol, 150 Litros de azeite, 320 Kg de cogumelos, 16000
ovos, 32000 sumos individuais, 70 litros de Vinagre, 140.000 croissants, 60.000 garrafas de
água, 400 Kg de carne de frango/cordeiro, 90.000 iogurtes ou peças de fruta: bananas/maçãs/
laranjas, 600 litros de leite, 100 Kg de Café, 350 Kg de Açúcar, 1500 sacos de lixo de 120 Litros, 90.000 pães de forma que aguente vários dias, 180.000 peças de verdura para salada;
pepino/pimentão/cebolas/cenouras (para 2 acampamentos), 2000 Kg de verdura para saltear,
2000 Kg de batatas para cozer e fritar (se possível já descascadas), 200 Kg de chá preto, Caldos Knorr ou Maggi, condimentos e especiarias.
Produtos de Higiene: Pasta de dentes, escovas de dentes, toalhetes, pentes, gel de duche e
champô, giletes para homem e para mulher, papel higiénico.
Produtos de limpeza: 50 Litros de lava loiça, 20 Litros lixivia/lavagem do chão, 5 litros de limpa vidros, Produtos de desinfeção industrial (para evitar epidemias)
Material de Plástico: 112.000 sacos de plástico de asas de 1-3 Litros (pequenos), 112.000 recipientes com tampa (ideais para transporte), 120,000 colheres e garfos
Gás: 4 garrafas de gás diariamente; Gasóleo

Para ajudar no que puder, por favor contacte:
relacoespublicas@remar.pt ou tel. 219 206 703
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REMAR ONG HAITI:
A RECENTE PASSAGEM DO FURACÃO MATTHEW AGRAVOU A SITUAÇÃO DOS HATIANOS, E A ONG REMAR PRESENTE NO PAÍS LANÇA UM
APELO DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL.
Mais de mil mortos num desastre humanitário irremediável, foi o que o furacão Matthew
deixou à sua passagem no devastado Haiti, quando ainda começava a dar sinais de uma
recuperação muito lenta das sequelas do Terremoto de 2010. Nessa altura, a ONG REMAR abriu uma delegação nesse país para dar ajuda de emergência aos mais afetados
pelo terramoto, na endémica pobreza que caracterizava este país caribenho.
A pobreza dessa população deve-se, em grande parte, aos salários tão precários que
nem chegam para adquirir um pouco de arroz ou outro alimento básico. Muitos, para
poderem subsistir, alimentam-se com uma espécie de bolachas, barrentas, amassadas
com manteiga vegetal e sal, vendida a preços baixos. As consequências são a desnutrição e outros males físicos. A FAO estima que metade da população encontra-se em pobreza extrema, com menos de um dólar por dia.
A passagem do furacão piorou a situação. As enfermidades contagiosas devido a subnutrição, à escassez de água potável é dramático, especialmente na idade infantil. As autoridades sanitárias mundiais preveem um aumento severo de casos de malária.
A ONG REMAR faz um apelo a todos os empresários e particulares para que realizem todos os esforços possíveis para enviarem ajuda imediata para esse país! Os voluntários
da ONG que dão assistências a centenas de pessoas nesse país, estão acolhendo várias
dezenas de crianças órfãs que estão a ser atendidas e escolarizadas pela nossa ONG.
Qualquer informação adicional que lhes seja necessária sobre esta situação e a maneira
como fazerem chegar os vossos donativos, podem escrever-nos para: info@remar-org

Que Deus vos abençoe grandemente para poderem ajudar outros!

www.corpodomessias.org
Pode assistir e participar nas nossas reuniões:

Através da Rádio
Em direto, 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

“Inclinai os vossos ouvidos e vinde a Mim! Ouvi e a vossa alma viverá…”
Isaías 55:3

Locais de Pregação Bíblica
PORTO

AVEIRO

Rua da Firmeza, 369

Rua Clube dos Galitos, 26/27

Domingos 11.00 horas

Sextas - feiras 20.30 horas

SETÚBAL

COIMBRA
Zona Industrial da Pedrulha,
Armazém nº 5
Domingos 11.00 horas

S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nunes dos Santos, 21
tel. 218 223 050

Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas

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

Quartas-feiras 20.30 horas
Domingos 10.30 horas

Alegrei-me quando me disseram:
“Vamos à Casa do SENHOR!”

