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A Bíblia não nos fala nem do dia nem da hora em que Jesus vai voltar, mas deixou certeza a todos 
de que isso vai acontecer. O tempo que nos resta é relativamente curto, e devemos estar         
vigilantes. “Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há-de vir o vosso Senhor.” Mateus 24:42, 
POIS É UMA QUESTÃO DE TEMPO!  

Alguns de nós apercebemo-nos de que o tempo corre de tal maneira, que nos parece voar. Ainda 
ontem estávamos a iniciar um novo ano, hoje estamos pertíssimo do seu final. Temos que ser 
bons administradores do tempo que o Senhor nos concede. Paulo deixou escrito que devemos 
remir o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Significa que devemos aproveitá-lo 
bem, fazendo o que é bom e agradável. Muitos não se preocupam e acham uma tolice gerir o 
tempo ou de o aproveitar da melhor maneira. Dizem: “Foi-nos dado! Então vamos vivê-lo como 
quisermos e ninguém tem nada a ver com isso...” 

Pensemos numa parábola que Jesus contou em Mateus 24:48-51: 

“Mas se aquele mau servo disser no seu coração: O meu senhor tarde virá; E começar a espancar 
os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em 
que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os 
hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.”. TRATA-SE DE UMA QUESTÃO DE TEMPO… 
“Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há-de vir virá, e não tardará.” Hebreus 10:37. 
COMO VÊ É UMA QUESTÃO DE TEMPO! 

POR FAVOR, não relaxe, nem baixe a guarda. Este assunto espiritual é demasiadamente sério  
para que não pondere sobre a sua vida, e acima disso, sobre como é que se encontra a sua 
relação com Deus. O tempo de vida que Deus lhe dá, tem como principal e primordial objetivo  
CONHECÊ-LO. Não se envergonhe de Lhe pertencer. Se tiver oportunidade conte a outros, co-
mo tem sido benéfica a sua experiência com Ele. Tendo oportunidade, APROVEITE ESTE TEMPO! 

Há uma coisa, entre algumas outras que me são de dificil compreensão, é o facto de saber que 
apesar de eu ter nascido debaixo de condenação, DEUS AMA-ME. Não sei quanto mais tempo de 
vida me resta nesta terra, mas sei que quando Jesus me chamar, ou me vier buscar e aos que O 
AMAM, eu, pela Sua infinita misericórdia, vou para estar com Ele para sempre: É SÓ UMA 
QUESTÃO DE TEMPO! 

Temos tempo para tudo, provavelmente não para fazermos todas as coisas que gostaríamos, mas 
procure o excelente acima do que é bom. “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo do céu.” Eclesiastes 3:1. É TUDO UMA QUESTÃO DE APROVEITAR O 
TEMPO! 

Gostaria de terminar ESTE TEMPO DE REFLEXÃO com um texto bíblico: “E isto digo, conhecendo 
o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque a nossa salvação está agora mais  
perto de nós do que quando aceitamos a fé.” Romanos 13:11 

Como vê é UMA QUESTÃO DE TEMPO, aproveite o seu, e viva-o de acordo com o restante deste 
capítulo 13 de Romanos, de acordo com os v.12 a 14. DEUS O ABENÇOE! 
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Uma questão de escolha... Uma questão de tempo... 
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Aquele que é sumo-sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derra-
mado o óleo da Unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, 
não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. Levítico 21:10  

 

Não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes! Uma consagração sacerdotal que é feita, é 
uma entrega, é viver dedicado. Falamos neste assunto porque nos tempos do Antigo Testamento, a me-
lhor maneira do povo expressar o sofrimento, a tristeza, a dor, era rasgar as vestes, (as suas roupas). 

 

De Génesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que rasgaram as suas roupas em situa-
ções de desespero, de dor que ia além daquilo que podiam suportar. Era uma manifestação externa de 
uma dor interna, de que algo terrível que tinha sucedido, (ou estava a suceder), que tinha ultrapassado ou 
indignado o sentimento de alguém. 

 

Muitas pessoas o fizeram. Em situações semelhantes, elas rasgavam as suas roupas como uma expressão 
externa de grande pesar, arrependimento e desespero. Era um sinal para o resto do mundo, de que a sua 
dor era demasiado pesada para suportar, e a tristeza era demasiado profunda para ser expressa em pala-
vras. 

 

O rasgar das vestes era o manifestar de que existia um problema, uma situação para a qual não existia 
solução; uma tragédia para a qual não havia possível solução; uma prova que não se podia superar… 
Era uma expressão universal de que a pessoa estava rendida à dor! 

 

Temos na Bíblia, o exemplo de Job. Quando ele recebeu a notícia da morte dos seus 10 filhos, a primeira 
coisa que ele fez, foi rasgar as suas vestiduras. E esse homem era temente a Deus! Então Job se levantou, 
rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou; e disse: Nu, saí do ventre de 
minha mãe, e nu, tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou; bendito seja o nome do Senhor. Em 
tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Job  1:20-22   

 

Também temos o exemplo do Rei de Samaria, quando passava por uma situação de Fome no seu país, e 
estava cercado pelo exército Sírio. A fome era tão severa, que as pessoas se alimentavam de cabeças de 
jumentos, de pombas, caríssimas, chegando ao acto desesperante das mulheres chegarem a concordar 
em comerem os seus próprios filhos bebés. 2 Reis 6:24-33 

 

Quando o rei ouviu esta mulher e viu o estado em que se encontrava o povo, ele rasgou as suas vestes, 
pois estava sobrecarregado pelo que estava a ver, ao ponto que tinha chegado Samaria!  
 

Também Josué e Calebe, depois de ouvirem o relatório dos 10 espias, de que a Terra Prometida tinha gi-
gantes, que lhes seria impossível tomar a Terra da Promessa, eles perceberam que andariam por mais 
tempo no deserto, até que pudessem herdar a promessa, apesar de estarem avisados para subirem ani-
mosamente, pois o Senhor lhes entregaria a Terra! Mas durante toda a noite, o povo murmurou contra 
Moisés e Aarão. Então, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes em sinal de desespero e descontentamento 
para com o povo que andava pressionando Moisés.  

 
Então, “E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as 
suas vestes; e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A Terra, pela qual passamos 
para a espiar, é Terra muitíssimo boa! Números 14:6,7  
 

(continua na página 4) 

Pastor Luís Miguel 



Aplicando esta palavra a nós, refere-se a nós, se somos sacerdócio de Deus.  

 

Aquele que é aqui um sumo-sacerdote, Levítico 21:10, recorda-nos o que nos diz a Bíblia em relação aos 
sacerdotes do pacto da Nova Aliança. “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogénito 
dos mortos e o Príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos 
pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele seja glória e domínio, pelos séculos dos 
séculos. Amém”. Apocalipse 1:5,6  

 

Na Nova Aliança, no Novo Pacto, somos chamados sacerdotes – sacerdócio real, “Mas vós sois a geração 
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.” 1 Pedro 2:9  

 

Nós, os que estamos em Cristo, somos filhos de Deus – geração eleita – sacerdócio real – nação santa – 
povo adquirido. Ora, de acordo com esta Lei, todos poderiam rasgar as vestes, como sinal de estarem nu-
ma provação ou em grande sofrimento, mas o sacerdote não podia! “Aquele que é sumo-sacerdote entre 
seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes 
sagradas, não descobrirá a cabeça nem rasgará a sua vestidura”. Levítico 21:10  
 

No Antigo Testamento, eram os sacerdotes que entravam no Lugar Santíssimo a oferecer sacrifício para 
expiação dos pecados do povo, e sobre ele estava derramado o óleo da unção. Então ele não podia rasgar 
as suas vestiduras, pois iriam estar na presença de Deus, que não têm qualquer dilema, e ele tem solução 
para todas as questões! 

 

O Sumo-Sacerdote não poderia sentir jamais esse sentimento de desespero, de dor, uma vez que tinha 
sobre si a Unção de Deus! Ele poderia entrar no Lugar Santíssimo! Então já não teria de descobrir a sua 
cabeça, nem rasgar as suas vestiduras! 

 

Deus proibiu os sacerdotes de sentirem tanto desespero! Quando eles rasgavam as suas roupas, decla-
ravam que não havia esperança. 

 

Todos nós experimentamos dor, frustrações e receios. Todos experimentamos provações inesperadas, 
problemas familiares, ministeriais, acusações, perdas, etc., MAS, tal como esses sacerdotes, se somos usa-
dos na Unção do Espírito Santo, e nos achegarmos à presença de Deus, então não existirá NADA que seja 
maior do que o nosso Deus. 

 

O que Deus está a dizer, e estava a dizer, é, se tu rasgas as tuas vestiduras, estás a deixar implícito que há 
algo que O supera, algo que é maior e mais grandioso que Ele, e Ele proíbe-te que faças isso! 

 

Não podes dar lugar ao desespero! Podes ter dias maus, mas quando chegares ao fim do dia, entra na 
Sua Presença, levanta as tuas mãos, e sabes que Ele te restaurará, que derramará uma unção fresca sobre 
ti! Aí receberás novas forças, pois verás que Ele sempre será contigo até ao final dos tempos, que Nele 
poderás cobrar ânimo, alento! 

 

Como ministros do Evangelho, como sacerdotes da Novo Aliança, como novas criaturas em Cristo, experi-
mentamos as mesmas dificuldades, sofrimentos, provas, doenças, problemas familiares, como toda a gen-
te. Não temos uma cápsula que nos torne imunes. Sofremos todo o tipo das situações que nos levam a 
querer rasgar as vestes e a dizer “Já não posso continuar!”  

Paulo foi honesto ao dizer o mesmo, “Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas 
não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre 
no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos.” 2 Coríntios 
4:8-10  
 

(vamos concluir no próximo número) 
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Recebemos as visitas do Nicolas Brito, da REMAR Austrália,  
juntamente com o Joseph e o Bret para estarem connosco e 
conhecerem o trabalho em Portugal,  mas também para es-
tarem presentes no Congresso de Espanha. O Nicolas é filho 
do pastor/missionário Luís Brito, cujo testemunho bastante 
nos impactou. Ficamos emocionados com o testemunho do 
Bret e do Joseph que também foram alcançados pela miseri-
córdia de Deus e libertos do mundo da droga, e tendo já fei-
to o tempo de recuperação na REMAR AUSTRÁLIA, estão 
preparando-se para servirem a Deus em Missões. 

O Nicolas e o Joseph lideraram um tempo de louvor e de gra-
tidão a Deus no culto de domingo, tocando e cantando 
Aquele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. 

Deus os abençoe e 
use para Sua Glória.! 

Lembremo-nos de 
orar sempre por eles e 
pela obra na Austrá-
lia. 

 
Também visitaram-nos a Família Macedo, da REMAR AN-

GOLA.  

Num dos cultos, foi dada oportunidade ao Pastor Luís Fili-

pe para compartilhar a Palavra, e ele abordou a questão 

da “Autoridade de Deus”, focando a obediência e serviço 

cristão, alertando para que nos mantenhamos a fazer a 

obra de Deus sob a Sua direção, sempre em sujeição a Ele 

até no mais simples pormenor. Honremos a Deus como 

Rei e Senhor!  

Oremos pela REMAR ANGOLA, pelo Pastor Luís e sua  que-

rida família. 
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A REMAR chegou a Cabo Verde no dia 1 de Junho de 2016, recebendo posteriormente a declaração de 
utilidade publica a 9 de Fevereiro de 2017, o que nos concedeu o permisso para trabalhar com toxicode-
pendentes, crianças e sem abrigo, e tudo o que esta ligado com a Obra Social. 
Começamos o trabalho com um grupo de missionários que vieram diretamente da REMAR PORTUGAL e 
com outros missionários portugueses que já estavam a realizar outro trabalho missionário em território 
africano, mas não na mesma área do que nós. 
Atualmente a Remar tem sede em Palmarejo - Praia, servindo este local como escritórios centrais, casa 
para casais e mulheres solteiras. 
Em Fontes de Almeida São Domingos, temos uma QUINTA DE PRIMEIRA FASE para homens, com capaci-
dade para 32 pessoas. Presentemente temos 14 homens em reabilitação, através de um programa de de-
sintoxicação física e psíquica, e de auto disciplina com os hábitos de higiene pessoal, comportamento, e o 
restabelecer de valores morais e éticos. Temos uma área para a agricultura, a criação de animais, os cen-
tros de formação de serralharia, carpintaria, atelier de artesanato, com a visão de  construir um forno pa-
ra o fabrico de pão. 
O álcool é o terceiro maior problema de adição no país. A única exportação é o sal, café e pouco mais. A 
água é muito escassa, e o nível económico do país é muito alto devido a falta de produção interna. O tra-
balho S.O.S. DA REMAR CABO VERDE tem demonstrado a realidade lamentável de indivíduos e famílias 
que vivem em condições precárias, e com insuficientes meios para a sua subsistência. A REMAR S.O.S. 
todas as semanas, apoia famílias em extrema pobreza, com uma refeição, roupas e brinquedos para as 
crianças, e também oramos pelas pessoas e damos  aconselhamento. Com o aumento do trabalho social e 
os ingressos de pessoas nos Centros,  necessitamos de missionários/voluntários e de recursos para desen-
volver os PROJETOS SOCIAIS e manter os Centros de Acolhimento. Remar Cabo Verde Faz um apelo para 
todos os que podem ajudar diretamente em Cabo Verde ou desde Portugal e o resto da Europa. 

Nicolas Brito 

O Nicolas Brito nasceu e cresceu num Centro de Reabilitação de gente dependente. É 
filho do pastor Luís Brito, responsável do trabalho na Austrália, e sente-se privilegiado 
por ter crescido vendo a necessidade daqueles que o rodeavam, ao mesmo tempo que 
via Deus a transformar vidas. Nicolas disse que quando compartilhava sobre o lugar onde 
habitava, muita gente não entendia. “Mas Milagres são coisas simples”, disse ele. “É ver 
alguém a mudar a sua vida e poder testemunhar sobre isso”.  Os filhos dos missionários 
da REMAR crescem com uma visão de Deus e da Sua Obra, simples e prática, desfrutam 
de milagres contínuos, diários. 

 
“Estou do outro lado da minha história”, disse Bret, que passou todo o programa de recu-
peração na Austrália. Drogou-se durante 25 anos. “Consumir drogas e prisão foi o que se 
passou durante todo o tempo”. Experimentou de tudo e não conseguiu libertar-se de nada. 
Leu 2 Coríntios 5:7,8 João 15:1-5, e disse, “Reconhecer que era drogado foi um grande pro-
blema. Rendi-me a Jesus um dia, e a partir daí, comecei a crescer. Estou em crescimento e 
progresso, para ser transformado numa pessoa melhor”. Jesus ensinou sobre o amor, a 
graça, o perdoar-se a si mesmo. Bret confessa. “Fartei-me do meu egoísmo, e hoje sinto 
necessidade de me entregar cada vez mais aos outros”. Ele deseja servir a Jesus em mis-
sões. Que o Senhor o dirija e use para Sua Glória. 

Bret Kaimanu 
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A VERDADE COM AMOR 

Recordamos mais do que celebramos este dia 31 de 0utubro, como os 500 anos da Reforma Protestante! 

Uma igreja reformada tem que estar sempre em reforma. 

A reforma que Martinho Lutero procurou fazer no seio da Igreja Católica Romana, começou em primeiro 
lugar na sua própria vida, e que este seja também um princípio de vida para cada um de nós. 

Há algum tempo atrás, nós fomos recebidos pelo rei Filipe VI de Espanha, no seu Palácio Real. Em conver-
sa, o rei dirigiu-se a nós, e disse-nos o seguinte: “Um dos aspectos que levou Martinho Lutero a apresen-
tar as suas Teses, foi o facto de haver no seio do papado romano, um negócio bem montado, onde se es-
tava trocando dinheiro por bênçãos.” E para concluir a sua intervenção, prosseguiu dizendo: “O interes-
sante, é que no vosso meio, há gente que está a fazer o mesmo”.  

Ainda há quem se diga evangélico, e está usando o mesmo princípio de trocar as bênçãos de Deus por di-
nheiro! Que vergonha! A verdade é que procuramos lutar contra esse tipo de pessoas. Nós dissemos tam-
bém que esse não é o evangelho que Jesus nos deixou. Que coisa terrível! Que vergonha! 

Devemos ler Judas 10-21. 

Jesus disse: “ Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do peca-
do.” João 8:34 

Muitas vezes olhamos para os outros e não reparamos que estamos fazendo o mesmo. 

Outros justificam-se: “Sou um vaso de barro”, ou, “Muitos estão fazendo as mesmas coisas”. Este tipo de 
argumento não justifica o pecado. 

“Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal...” Isaías 5:20 

Corrijamos o problema quando ele começa! 

Que tenhamos um espírito de reforma constante nas nossas vidas! 

Quem tem que mudar, somos nós mesmos. Há necessidade de mudança e ela tem de começar por nós, 
sempre! 

A igreja que precisa de ser “reformada”, é a nossa, e de estar sempre anelando que haja vida no nosso 
meio!... 

 

(Um excerto da pregação de Ramon Ubillos, no dia 29 de outubro de 2017, REMAR ESPANHA) 
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“...Que vos ameis uns aos outros, assim 
como eu vos amei.” João 15:12  
 
Jesus pediu aos seus discípulos que se amassem uns 
aos outros. Este apelo revoluciona a nossa vida ao 
ser colocado em prática. Humanamente, somos 
incapazes. Repara se não é verdade! “...Amai a vos-
sos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei 
bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos mal-
tratam e vos perseguem; para que sejais filhos do 
vosso Pai que está nos céus;...Pois, se amardes os 
que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os 
publicanos também o mesmo? E se saudardes uni-
camente os vossos irmãos, que fazeis de mais? 
Não fazem os publicanos também assim?” Mateus 
5:44,46,47 
Amar os que nos amam, saudar os que 
conhecemos, é por vezes tão dificil, porque as de-
cepções, as traições, as mágoas, as circunstâncias e 
outros factores, condicionam esse “amor”. Como 
seremos capazes de amar os outros como Jesus nos 
amou? 
Quando nascemos em Deus, somos feitos novas 
criaturas, e no nosso coração é derramado o AMOR 
DIVINO pelo Espírito Santo que nos é dado. Mas 
ainda assim não deixa de ser dificil praticar.  
Deus, na sua infinita misericórdia, precisa de fazer 
de nós, “egoistas”, um grande milagre, não de 
salvação, mas de vivência cristã!  
 
A responsabilidade acrescida que temos é, amar 
como Jesus nos amou, aceitando e desfrutando 
desse amor, mesmo sem o compreendemos, mas 
por gratidão, porque Ele nos amou primeiro sem o 
merecermos.  
 
Mesmo sem nos sentirmos dignos de tão grande 
benefício, estamos a desfrutar do Seu amor em ca-
da dia, sem nos questionarmos. Vemos o resultado 
do que Ele tem operado na nossa vida e na vida de 
outros, mas quando Jesus nos chama a amar como 
Ele, começamos a sentir algum desconforto, porque 
é um amor sacrificial, que é dado sem esperar rece-
ber nada em troca. 
 
Quantos de nós somos capazes de amar como Ele? 
Não falamos de uma emoção ou de um sentimento. 
No evangelho de João lemos: “Como o Pai me 
amou, também eu vos amei a vós;                                                  
“ João 15:9  

Todas as coisas têm a sua origem em Deus.  
Apesar de tudo o que passou, Jesus experimentou o 
amor do Pai, e podemos dizer que tal como o rece-
beu, o demonstrou! Não o adulterou! Não o re-
duziu! Tal como Jesus foi amado, amou-nos! Tam-
bém tal como nós fomos amados, amemos! 
 
Há alturas em que parece que o vaso ou o canal por 
onde este AMOR devia correr, fica obstruido. 
Parece que algo em nós gosta mais de receber do 
que de dar. Nas dificuldades é necessário orar, 
abrir o nosso coração, confessar a nossa incapaci-
dade de fluir esse AMOR que já está derramado na 
nossa vida. Não estamos a falar de simpatizar, 
gostar, mas de AMAR. 
A melhor maneira de vermos o que está a impeder 
é repararmos como é o AMOR na sua essência. E se 
não se manifesta em e através de nós, é porque a 
falha é nossa e não dos outros a quem temos de 
amar. 
“O amor é muito paciente e bondoso, nunca é in-
vejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem or-
gulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem 
tampouco rude. O amor não exige que se faça o 
que ele quer. Não é irritadiço, nem melindroso. 
Não guarda o rancor e dificilmente notará o mal 
que outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a 
injustiça, mas se alegra, quando a verdade triunfa. 
Se você amar alguém, será real para com ele, cus-
te o que custar. Sempre acreditará nele, sempre 
esperará o melhor dele, e sempre se manterá em 
sua defesa.” 1 Coríntios 13:4-7 (Bíblia Viva) 

 
Todos nós gostaríamos de viver nesta dimensão.  
 
Deixemos que seja a Senhor a manifestar esse 
AMOR através da nossa vida.  
 
Há um baptismo de Amor onde o Espírito Santo nos 
emerge.  
 
Não é pelo nosso esforço ou na nossa humanidade, 
mas no reconhecimento da nossa debilidade e im-
potência que Deus o derrama em nós por amor aos 
que nos rodeiam. 
 
Peçamos a Deus que sejamos instrumentos do 
Amor! 

J.F. 
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A AJUDA HUMANITÁRIA AOS MAIS CAREN-
CIADOS é um dos pilares do MINISTÉRIO 
REMAR,  e por essa razão  enviamos Con-
tentores para  onde temos trabalho esta-
belecido. 
 
Em outubro deste ano enviamos três con-
tentores. No dia 2, foi enviado um para 
Moçambique e outro para Belize. No dia 9, 
outro foi enviado para Cabo Verde. 
 
As principais necessidades das nossas mis-
sões são alimentos não perecíveis, roupas 
novas e usadas, artigos de mobiliário para 
as nossas Casas de Acolhimento, escritó-
rios e escolas.  
 
Enviamos material didáctico para as crian-
ças, brinquedos e carrinhos de bebé, bem 
como máquinas diversas, industriais e para 
os nossos Centros  

Colunas da Reforma 
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CONGRESSO INTERNACIONAL DA REMAR 

A ONG REMAR e a IGREJA CRISTÃ CORPO DE CRISTO celebraram o seu Congresso Internacional, com o 
tema “União Apostólica”, em Madrid, nos dias 13 a 15 de outubro. 
No programa deste Congresso, para além dos pregadores da REMAR, houve outros pastores convidados, 
Eduardo Pérez de Miami, Héctor Nufio, presidente da igreja Elim Central, Guatemala, e Carlos Peñaloza de 
Miami. Houve também seminários para crianças, famílias e jovens. O Concerto A.O.A., do grupo Misión e 
do cantor cristão Paul Nufio, entre outros artistas convidados queforam de grande bênção.  
 
De Portugal, foi um autocarro com congressistas de todas as zonas, bem como o Pastor Luís Miguel San-
tos, Diretor do trabalho em Portugal, e alguns pastores e esposas, que participaram também do pré-
Congresso. Como de costume, houve um almoço solidário para angariação de Fundos para a Missão. 
 

 

 

Reconhecimento público da ONG REMAR 

A Federação das Entidades Religiosas Evangélicas de Espanha (FEREDE) aproveitou a celebração do 7º 
Congresso Evangélico que celebra o 500º Aniversário da Reforma Protestante para fazer um reconheci-
mento à ONG REMAR INTERNACIONAL no povo do Presidente do mesmo Miguel Diez, presidente e sua 
esposa, Mari Carmen Jiménez, co-fundadora da ONG em 1982. 
O evento foi realizado no Centro Wizink em Madrid, e contou com a presença do Presidente  da Câmara 
de Madrid, D. Manuel Carmena, que esteve presente neste reconhecimento que valorizou o excelente 
trabalho que  a REMAR faz com os refugiados, actualmente, e com os desfavorecidos da sociedade.  
Esta ONG que funciona há 35 anos, abrange os cinco continentes e toca os corações e a vida de milhões 
de pessoas durante esses anos, no seu amor e entrega a Deus e ao próximo. 
Na cerimónia, foi oferecido um quadro que representa este trabalho a favor dos refugiados na Grécia e 
nas fronteiras da Europa Central, França, Itália, Espanha e no resto dos 72 países em que atua. 
Miguel Díez agradeceu o reconhecimento com um breve discurso, e proclamou o seu desejo de continuar 
trabalhando para que a ajuda necessária e urgente que a REMAR traz aos mais necessitados, continuará 
crescendo. 
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No dia 21 do passado mês de outubro, na Quinta da 

Fé, no Lourel, pelas 15.30 horas, realizou-se a cerimó-

nia de Casamento à tanto almejada do Ivan Saize e da 

Marta Batista.  

Foi em grande ambiente festivo, onde familiares e 

amigos dos noivos, se deslocaram para se alegrarem 

com eles, nesta data que sem dúvida marcará para 

sempre as suas vidas. 

A cerimónia foi oficializada pelo Pastor Luís Miguel 

Santos, que também acumulava as funções junta-

mente com a sua esposa Sandra, de padrinhos dos 

noivos. 

Depois de um ato singelo, houve um tempo para tirar 

fotografias com o casal, passando depois para o copo 

de água, que foi celebrada nas mesmas instalações. 

Foi único e singular. Todos os presentes se regozija-

ram com eles. 

Depois da refeição houve uma tempo de festa e de 

grande alegria entre todos os familiares e convida-

dos. 

A revista “CONTACTO”, deseja ao casal as mais ricas 

bênçãos de Deus e que a vida deles seja o cumpri-

mento da Sua vontade em todas as coisas.  



www.corpodomessias.org 

L o c a i s   d e   P r e g a ç ã o   

SETÚBAL 

Travessa da Carranca, 9 

Sábados 17.00 horas 

 

 

 

 

 

LAGOA / ALGARVE 

Complexo Industrial do 

Carmo, 21 

Domingos 11.00 horas 

PORTO 

Rua da Firmeza,  369 

Domingos 11.00 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 

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 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 
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