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Editorial

SÁBIO ATÉ AO FIM

Ninguém tem conhecimento do seu tempo de vida neste mundo. A sabedoria para viver é essencial
e não deve servir somente para alguns tempos determinados, mas para ser aplicada todos os dias da
nossa vida. Segundo a Bíblia a verdadeira sabedoria, nasce do Temor a Deus. A versão NTLH, relata
desta maneira Provérbios 1:7: “Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o SENHOR.”
No livro de Eclesiastes, Salomão, o rei sábio, dá o seguinte conselho aos mais novos: “Lembra-te do
teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais
venhas a dizer: Não tenho neles contentamento;” 12:1
A infância e a juventude são o melhor tempo da vida para conhecermos Deus, e qual a razão do Seu
propósito para a nossa vida. Não pensemos que estamos somente de passagem por aqui, depois
partirmos, e tudo se acaba. Em parte pensamos bem, porque há uma etapa da vida que se acaba
aqui, mas a Bíblia revela que há um prolongamento eterno. E como será isso, se não estivermos
preparados?
Deus, na sua sabedoria, dá ao homem consciente, a possibilidade de escolher onde quer passar a
eternidade, e daí que o tema do nosso editorial seja: SÁBIO ATÉ AO FIM.
Se a vida do homem se limitasse somente ao tempo passado aqui, encaixava perfeitamente um
provérbio popular que a Bíblia menciona: “Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.” 1
Coríntios 15:32.
A vida do homem na terra, só faz sentido, se for com Deus, e que seja ATÉ AO FIM! Que proveito terá
alguém de chegar ao meio, e desistir, ou se for apenas até perto do fim? Nenhum! Seria o mesmo
que dizer, “acabou mal.”
É bom termos referências daqueles que correram esta carreira até ao final, sem se embaraçarem com
os acontecimentos, enquanto avançavam para a meta. Esses são os que nos animam, cujo testemunho
se mantém para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. O testemunho
que mais nos motiva é o de Jesus Cristo: “Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e
corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da
fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à
destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si
mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.” Hebreus 12:1-3.
O apóstolo Paulo compartilhava com Timóteo a sua experiência de vida: “...O tempo da minha partida
está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça
me está guardada, a qual o Senhor, Justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também
a todos os que amarem a sua vinda.” 2 Timóteo 4:6-8.
Há porém muitos testemuhos de pessoas que mostraram não terem sido SÁBIOS ATÉ AO FIM, e
perderam-se no caminho em que andavam, ou retrocederam. Na vida cristã, isso causa-nos imensa
tristeza, porque somos Corpo de Cristo, e quando decidimos ir até ao fim, a GRAÇA de DEUS nos
mantém nesse propósito. Devemos ter cuidado de nós mesmos e dos outros para que ninguém
fique para trás.
NÃO DESISTAS! Lembra-te de que as coisas presentes não são comparavéis às que Deus prometeu
àqueles que O amam. Fica com esta verdade na tua mente e no teu coração. 2 Coríntios 4:17, 18 e
Hebreus 10:34-39.
Jesus prometeu, “Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa!”
Apocalipse 3:11.
Sê SÁBIO! Guarda o teu coração! E ora a Jesus para que te dê a graça de seres SÁBIO ATÉ AO FIM!
JF
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Culto de Despedida
em S. Pedro do Estoril
Depois de 12 anos, adorando, louvando e
servindo ao Senhor nosso Deus, nas instalações
da ICCM, na Rua Nunes dos Santos, 21 em S. Pedro
do Estoril, celebrámos o último culto naquele
lugar, no dia 6 de outubro de 2019, num misto de
alegria e de saudade. Muitas coisas aconteceram
neste lugar que ficarão para sempre na memória
de muitos. Tantos nasceram, cresceram, casaram,
formaram famílias, dedicaram crianças e alguns
também partiram, deixando saudade. Muitos
missionários foram enviados deste lugar. Muitos
receberam Salvação, Cura e Libertação neste
lugar. Enfim, foi lugar de bênção, e esperamos
que continue a ser abençoado.
O culto foi dirigido pelo pastor Crespo e o louvor
pelo pastor Mário Matos. A Palavra plena de
oportunidade e incisiva, vinda do coração de
Deus foi ministrada pelos pastores Vitor Pinto e
Luís Miguel Santos, Pastor Principal da ICCM, e
diretor da Associação Remar.
Foi também celebrada a Ceia do Senhor, que
foi tomada de forma diferente, vindo todos os
irmãos em comunhão junto à mesa, e partilhando
simultaneamente tanto o pão, como o vinho,
depois de terem pedido a bênção sobre eles,
lembrando-nos da morte e da ressurreição do
Senhor Jesus, a quem amamos e servimos.
Estamos gratos a Deus pelo trajeto desta
COMUNIDADE ICCM, REMAR e PARTILHA
CONSTANTE, que ao longo dos anos tem tido
homens ungidos por Deus que dirigem este
Ministério, não só na parte espiritual, mas no
trabalho Social, para que no seu sustento, dê
para manter esta Obra e ajudar aqueles mais
necessitam, oferecendo ajuda em mais de
setenta países, ao redor deste mundo. A Deus
toda a Glória!
Isto é o pouco que temos feito, mas estamos
conscientes de que há muito mais a fazer, muito
mais a alcançar através do Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo, colocado em prática.
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Palavra Pastoral
EDIFICAR A CASA
“As sete colunas da sabedoria”
Pr. Luís Miguel Santos

(...Continuação do estudo da revista anterior...)

2. MISERICÓRDIA

Lamentações de Jeremias 3:22-25; 2 Samuel 24:14
Se David disse que era “melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso, e não nas
mãos dos homens” … e que “a bondade e a misericórdia de Deus o seguissem…”, ouve bem
este recado, “Se Satanás conseguir tirar a misericórdia da nossa conduta, o nosso cristianismo se
desvanece!”
A BONDADE DE DEUS, DÁ-NOS AQUILO QUE NÃO MERECEMOS; A MISERICÓRDIA DE DEUS, NÃO
NOS DÁ AQUILO QUE MERECEMOS.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei
na Casa do SENHOR por longos dias. Salmo 23:6
Graças ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericordia! A Igreja que não é misericordiosa,
que não tem compaixão pelos que sofrem, deve fechar as suas portas.
A Igreja não é um tribunal para julgar os crentes e as pessoas de modo geral. Ninguém tem o
direito de julgar ninguém na obra de Deus; nem de se meter na vida de ninguém. Mas somos
chamados a que o reino de Jesus e a Sua justiça sejam estabelecidos.
Deposita na tua conta do céu, muita misericórdia semeada na vida de outros aqui, para que
tenhas em abundância quando necessitares dela!
Caso contrário não a vais encontrar.
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia”. Mateus 5:7

3. CONFIANÇA
Provérbios 3:5, 6

A humanidade une-se tendo por base a confiança.
A NOSSA RELAÇÃO PESSOAL COM CRISTO É CIMENTADA NA CONFIANÇA!
o Eu não sou salvo por pertencer a um ministério cristão.
o Eu não sou salvo por fazer coisas boas.
o Eu não sou salvo por ter boas intenções.
o Eu sou salvo por confiar em Jesus Cristo.
o Eu sou sarado por confiar em Jesus Cristo.
o Eu sou livre por confiar no poder do Seu nome.
o Eu sou perdoado por confiar no poder do sangue de Jesus.
o Eu posso ter esperança, porque eu confio que o Deus a quem sirvo, é Todo-Poderoso,
Majestoso, Soberano, vive em mim, e que voltará novamente, e que me levará para estar
com Ele, eternamente!
Eu confio no Senhor!
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Deus não pediu que o compreendêssemos, pois nem podemos!
Ele nunca nos pediu que o explicássemos, pois não podemos!
Ele não pediu que o defendamos ou o justificamos, pois Ele próprio é que pode fazê-lo!
Ele somente pede que confies Nele!
Tu confias no Senhor, ou há na tua alma dúvida e incredulidade? Apocalipse 21:8
A nossa vida pode ser restaurada! Somente confiemos-lhe TODO o nosso ser!
Nós podemos ser renovados! Podemos ser transformados em novas criaturas em Cristo Jesus!
Confiemos no Deus Vivo!
Nele há uma Viva Esperança! Hebreus 10:35-39

4. MORDOMIA – GESTÃO DE RECURSOS
Provérbios 3:9,10

Todos nós gostamos de ser prósperos em tudo o que empreendemos.
Aquilo que Salomão está aqui a dizer, é que “Honremos ao Senhor com os nossos bens, ou seja, que
reconheçamos que todos os nossos bens são aquilo que temos, e que eles nos foram dados por
Deus”.
Normalmente muitos dos pregadores ficam-se pela segunda parte do versículo, por anunciar a
dádiva das primícias de todos os frutos, ou seja, do Dízimo, como sendo tão importante, mas Jesus
ensinou sobre isso aos fariseus: Mateus 23:23-26
Dizimar não é um meio para que nos esqueçamos da Justiça, da Misericórdia e da Fé!
Que nunca caiamos na tentação de roubarmos a Deus, daquilo que lhe pertence!
Quando honramos a Deus com o nosso dízimo, Deus dá-nos cobertura, e as portas fecham-se
perante os ataques do Diabo.

5. FELICIDADE

Provérbios 3:13,14
Feliz o homem que sabe lidar com as dificuldades, as “intempéries” e as adversidades!
Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros, e
para com todos. Regozijai-vos sempre! 1 Tessalonicenses 5:15, 16
Muita gente tenta encontrar a “felicidade” na bebida, na droga, no prazer sexual irresponsável, mas
a felicidade não está nessas coisas! A FELICIDADE só existe em Cristo Jesus!
Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, e na alegria no
Espírito Santo. Romanos 14:17
Quando nos juntamos para celebrar a Cristo, deve ser sempre um motivo de alegria de regozijo!
É uma celebração de que a Vida venceu a Morte!
É uma celebração de que os pecadores se arrependeram!
É uma celebração dos perdidos que foram e são encontrados!
É uma celebração dos enfermos que foram e são sarados!
É um lugar onde devemos deixar as nossas tristezas, (pois elas não pagam dívidas)!
É um lugar onde os santos do Senhor devem alegrar-se e regozijar-se na Sua presença!
Devemos cantar com alegria para o Senhor, pois Ele nos fez bem!
Celebrai Com Júbilo ao Senhor! Salmo 98:1-4 Salmo 96:9-11
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6. FÉ - SEGURANÇA

Provérbios 3:26 (NKJ) Hebreus11:1, 2 (A MENSAGEM)
Diz-se que hoje grande parte das pessoas tem problemas de segurança e de baixa auto-estima.
É incrível como as pessoas têm grandes dificuldades em se aceitarem a si mesmas, sentem-se
inseguras, tentam ser como outros, criam imagens “suas” que são falsas.
Existem pessoas que têm falsos perfis nas redes sociais, só para que sejam aceites, aprovadas.
Se não amas a ti mesmo, não podes amar ao teu próximo! O Grande Mandamento, Mateus 22:3440
A FÉ VENCE O MUNDO! 1 João 5:4,5
A fé olha para as impossibilidades e vê as possibilidades. Nada é impossível àquele que crê, que tem
fé em Deus.
Tem fé em Deus onde quer que Ele te envie! Ele vai estar contigo, não temas, nem desmaies! O
Senhor está contigo.
Nenhuma arma forjada contra ti properará, se tens fé no teu Senhor e Salvador, se Ele te manda
pescar, mesmo que saibas que não existe ali peixe, vai segundo a sua Palabra.
Aquele que começou a boa obra em ti, a terminará!

7. A GRAÇA DE DEUS
Provérbios 3:21,22

A graça de Deus é inexplicável! Não foi até agora possível chegar às suas profundezas. A graça de
Deus é maior do que todos os nossos pecados. A graça de Deus é uma oferta de Deus. Não pode ser
ganha. É uma dádiva soberana e absoluta de Deus.
A graça vê mais além das faltas óbvias de uma pessoa, esperando que a perfeição de Deus seja
manifesta nela! Ao lermos Génesis 12:10-20, consideremos quando Abraão mentiu. Abraão era um
homem vulnerável à manipulação, e quando Sara insistiu para que ele se deitasse com a sua escrava
Agar, para lhe dar descendência, e ele cedeu, mesmo O ponto é que a Deus, na Sua graça, viu mais
para além das faltas de Abraão, e esperou manifestar a Sua perfeição na sua vida.
Abrão deixou a sua casa e a sua parentela, passou por provas difíceis, chegou ao momento da “prova
de fogo“, quando Deus lhe disse, “quero que sacrifiques o teu único filho Isaac”, e ele dispôs seu
coração, e obedeceu.
Como pastores, nós sofremos muitas vezes a pressão das pessoas que querem que apliquemos juízo
implacável sobre outros que estão a agir mal, e com quem eles já tiveram situações de conflito no
passado. Vejamos bem! Gálatas 6:1
Reparemos nos exemplos de vida de Abraão e de Lot! O jovem “emproado” escolheu as Campinas
fertéis do Jordão, que aos olhos naturais, era o melhor lugar! Génesis 13:11
Mas nesse mesmo instante, Deus disse a Abraão que levantasse os seus olhos e visse ao seu redor,
que tudo aquilo que a sua vista alcançava, era o que Deus estava disposto a conceder-lhe. Génesis
13:14-16
Quando desistes daquilo que mereces, Deus vai-te dar mais do que jamais poderás imaginar! É facil
apontar o dedo acusador, mas é doloroso esperar na graça de Deus para poder ver que seja Ele a
fazer a obra preciosa. E, Deus na sua graça, opera.
Ao edificarmos a nossa CASA, que é a nossa VIDA, não nos esqueçamos de nos assegurarmos
de incluir GRAÇA, pois mais tarde ou mais cedo vamos necessitar dela.
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Inauguração do novo
espaço ICCM

A data de 13 de outubro estava marcada,
tudo apontava para um dia especial, a
inauguração do novo espaço de culto e
atividades cristãs em Sintra.
O domingo prometia chuva, mas a alegria
de todos resplandecia no rosto de cada um.
Os átrios começaram a encher-se, incluindo
as muitas visitas que nos alegraram com a
sua presença.
Entre os convidados especiais, Pastor Javier
Jiménez, da Direção da Remar Internacional
e da Iglesia Cuerpo de Cristo; o Pastor Josué
da Ponte, Secretário Executivo da Aliança
Evangélica Portuguesa; o Sr. Vereador da
Câmara Municipal de Sintra, Dr. Marco
Almeida; e em representação da Sociedade
Bíblica de Portugal, o irmão João Pedro
Calaim.
Contámos com a presença dos Pastores
da ICCM Portugal e suas famílias, bem
como os pastores convidados de outras
comunidades evangélicas que se fizeram
representar. Houve cobertura do evento
pela televisão, bem como algumas
entrevistas.
A cerimónia foi iniciada com o destapar da
Placa da ICCM, pelos representantes das
Entidades convidadas.
O culto foi dirigido pelo Pastor Victor Pinto,
onde as jovens iniciaram o culto com uma
coreografia “Acredito que virás como a
chuva”. E a Banda Ginosko, de Espanha,
juntamente com os nossos líderes de
louvor em Portugal, dirigiram todo o
tempo de louvor e adoração.
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Os adolescentes também participaram
pela primeira vez com o seu grupo de
louvor, o que nos emocionou bastante, e
cremos que alegrou também o coração de
Deus.
O Pastor Luís Miguel teve a sua intervenção
com uma palavra de apreço e de gratidão
a todos. A equipa de trabalhadores
Voluntários
que
participaram
na
construção de adaptação deste Novo
Espaço, estavam ali, e foram aplaudidos
pelo seu desempenho e amor pela Obra de
Deus, e tornou possível esta inauguração.
Homens, mulheres, jovens e crianças deste
ministério, todos juntos, cooperaram para
este dia, para esta obra.
O Pastor Javier Jimenéz pregou com muita
unção sobre O VALOR DA AMIZADE CRISTÃ,
interpretado pelo Pastor Luís Miguel.
Todos estiveram presentes do princípio
até ao fim, num ambiente agradável na
Presença de Deus. No final houve um
buffet, num convívio e comunhão amistosa
entre todos os presentes.
A Kids Church é também um dos nossos
novos espaços, onde as crianças recebem
ensino bíblico na escola dominical, com
as devidas salas equipadas de acordo com
cada faixa etária.
As salas de estudo de discipulado de jovens
também é feita nos espaços adequados
para as suas atividades, e louvamos a Deus
por ter-nos concedido este espaço tão
amplo e capacitado para estas e outras
actividades do nosso ministério.
A Deus toda a glória!
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Reportagem
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Fotográfica

Reportagem
Fotográfica

Projeto “Mãos Abertas”
Este Projeto da REMAR Portugal, iniciou-se há mais de 10 anos, e mantém o Apoio Alimentar a famílias
carenciadas e a mães solteiras. Cada cabaz é preenchido com alguns dos produtos essenciais para
a alimentação como, arroz, óleo, iogurtes, massas, pão, salsichas, ovos, leite, cereais, entre outros
artigos que são doados através da recolha de alimentos dos nossos Peditórios nos Supermercados
locais.
Existem famílias numerosas, as quais tentamos suprir as necessidades básicas através destes cabazes.
A sua ajuda e apoio com estes bens alimentares é muito IMPORTANTE!
Se desejar fazer parte desta Equipa de Voluntários e colaborar a favor do próximo, contacte connosco.
As Empresas e Particulares que queiram apoiar-nos, por favor, entrem em contacto connosco através
do email: relacoespublicas@remar.pt
Gostaríamos de receber algum contacto de Empresas de Distribuição de Alimentos, Supermercados,
Minimercados, entre outros, que estejam dispostas a colaborar e que tenham possibilidades de fazêlo.
A REMAR é uma ONG que trabalha a favor dos mais necessitados, sem receber nenhuma remuneração
governamental. Por isso apelamos para o seu apoio para melhor servirmos nesta ajuda, a um maior
número de famílias em todo o país.
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REVISTA CONTACTO
A Revista “CONTACTO”, começou a ser
publicada em janeiro de 2013, e festeja
7 anos de publicações nas revistas
impressas e podendo ser vistas também
online, no Site da Igreja Cristã Corpo do
Messias, ICCM, ela está disponível no
formato PDF.
Mantenha-se informado das nossas
atividades, a nível da igreja, da REMAR
e da Partilha Constante - Associação.
A “CONTACTO” vai continuar a informar
e a formar os seus leitores, esperando
que seja de bênção para muitos.

Projeto REMAR
Envio de Contentores
Esta é uma das maiores tarefas que mais
trabalho e maior prazer dá em realizar
neste ministério, apesar dos preparativos
e seu carregamento, que implica grande
esforço dos nossos Voluntários. Tanto
os empresários, como as empresas e
individualidades que tornam possível
este envio, com os seus donativos,
recebem a compensação de verem que
cada contentor chegar ao seu destino, e
recebem as fotos da receção nos países
destinatários, com alegria, por verem
as suas necessidades minoradas. De
Portugal vão contentores são enviados
para os países de África onde temos
Missão, bem como para a América Latina,
e neste caso, para as Filipinas.
Uma vez mais, agradecemos a todas as
Empresas, Sócios, Amigos e Voluntários
da REMAR PORTUGAL por tornar
possível este Projeto de Ajuda aos Mais
Necessitados.
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Testemunho
Família Peralta
Tanto eu como a minha família, demos
entrada na REMAR Portugal, em 2011,
para sermos ajudados, e o nosso
desejo é o de continuarmos neste
Ministério para servirmos outros.
Agora estamos de partida para a
REMAR Belize, para ajudar na Obra de
Deus, ali. Sempre tivemos o desejo de
ir para Missões e esta foi a porta que
Deus abriu. Estamos felizes por isso.
Sempre tive o desejo de Voluntariado, com um coração inclinado para ajudar outros, e fi-lo
como bombeiro e noutras missões. Agora quero ser um dos voluntários da REMAR, porque
houve uma altura em que fui eu a precisar muito de ajuda, e tive quem me estendesse a mão.
As minhas mãos e da minha família agora querem servir outros.
Deus trabalhou de tal maneira na nossa vida familiar, que, hoje, estamos prontos e confiantes
em dar este passo, e, com a ajuda de Deus, cumpriremos aquilo que Ele tem preparado para
nós.
Carlos Peralta

Fotos da Família Peralta que vai de Missões
para Belize, formando equipa com o Pastor
Mário Mestre que serve ao Senhor ali, há
vários anos.
Que Deus os abençoe e às suas famílias.
Belize para Jesus, é a nossa oração.
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Os nossos jovens, David Santos, Paulo Figueiredo
e Débora Pinto também estavam na expectativa e
preparando-se para irem para África, em missão, e
agora estão em Moçambique, onde a necessidade de
obreiros é grande.
O Pastor Luís Miguel levou com ele estes jovens na Sua
viagem missionária, no passado dia 22 de setembro de
2019.

Escola de Discipulado
Em Setembro de 2019, os jovens Pedro, Luís Miguel, Izidro e a jovem Abigail Tavares, também
ingressaram na Escola de Discipulado REMAR, em Madrid. Entretanto outros dos nossos jovens
portugueses também acabaram este curso, e estão já a trabalhar neste Ministério.

Reuniões de Jovens
"WEEKEND MEET-UPS"
No nosso novo espaço ICCM, temos nova uma
área de convívio e apropriada para partilhar e
estudar, com melhores condições, a Palavra de
DEUS.
Esta primeira reunião depois da inauguração foi
muita abençoada e está a produzir um efeito
especial nas nossas vidas.
Queremos convidar-te a participares deste grupo
de jovens valentes que querem conhecer mais de
Jesus e aplicar esse conhecimento no seu dia-adia.
A comunidade ICCM estende este convite para
todos os jovens interessados que vivem perto,
nas localidades de Sintra, Lourel, Algueirão - Mem
Martins, e em toda a área de Sintra.
Podes entrar em contacto connosco, se precisares
de ajuda com o transporte.
Cá te esperamos! És bem vindo!
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Atividades Diversas
Casamento
Hugo e Melany

No dia 21 de setembro, nas instalações da Quinta da Fé, no Lourel,
Sintra, realizou-se o casamento do Hugo Gomes e da Melany Angulo,
presidida pelo pastor Luís Miguel Santos.
Parentes e amigos, congratularam-se com o casal neste dia inesquecível.
Queremos felicitá-los por esta decisão, com o seu compromisso para a
vida. A “Contacto” deseja-vos as maiores felicidades.

PORTO
Ceia Solidária
A ICCM na cidade do Porto, com a ajuda
dos Voluntários da Igreja da Renovação
e da REMAR Portugal, realizam esta ceia
com assiduidade.
Apesar do esforço, é compensador vermos
que sempre é frutuoso contribuir para o
bem-estar dos que necessitam.
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Ajudadores e
facilitadores
“...Mas veja cada um como edifica sobre ele.” 1 Coríntios 3:10
“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam...” Salmo 127:1
Não é o conhecimento, nem o tempo, nem tão pouco os títulos possuídos, ou o tempo de vivência,
que EDIFICA A CASA. A construção da casa é feita com sacrifício.
“Constrói”, não no sentido literal da palavra, mas, espiritualmente falando, porque o sacrifício que
o Senhor pede a cada um de nós é:
Uma entrega constante nas mãos do divino Oleiro, para que Ele nos molde conforme à Sua maneira.
Só assim, servindo com humildade, (senão, não temos poder para servir ao Senhor, os irmãos e uns
aos outros). “Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e
contrite, não desprezarás, ó Deus.” Salmo 51:17
“Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem
para a conservação da alma.” Hebreus 10:39
Para construir, o conhecimento é necessário. Sem conhecimento o povo perece. Quanto mais
conhecemos, mais o Senhor pede das nossas vidas. Sem conhecimento não alcançamos
entendimento e sem ele, não seremos tementes nem obedientes.
Eu li há tempos um estudo o qual dizia, que o mais dificil para os filhos de Deus, era obedecer. Deus
busca os que estão disponíveis e dispostos para a batalha, porque sem batalha não há vitória.
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas
do diabo; porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais.” Efésios 6:11,12
Sabendo que a vitória vem do Senhor, somos chamados a ser “facilitadores”, não “complicadores”.
Não estou a falar de facilitismos, porque nós já somos complicados pela nossa natureza humana,
carnal.
Mas precisamos e podemos ser “facilitadores”, (não “facilitistas”), tendo um espírito e um coração
quebrantado e agradecido. Que não sejamos daqueles que se queixam muito e agradecem pouco!
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e
admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais; cantando ao Senhor
com graça em vosso coração.” Colossenses 3:16. É bom que se leia todo o capítulo 3.
Ser um facilitista é por exemplo pôr o lixo fora do contentor. Porém um facilitador coloca-o no seu
lugar, dentro do contentor. É alguém que ajuda. São os AJUDADORES.
Precisamos de nos ajudarmos mais, em vez de andarmos queixosos, sem motivo.
Pr. Fernando Dias
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PODE ASSISTIR AOS NOSSOS CULTOS EM DIRETO
Através da Internet

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

OU OUVI-LOS ATRAVÉS DA RÁDIO

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

OU ESCUTANDO OUTRAS MENSAGENS
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
SINTRA
Rua das Pedreiras, 6 (por trás do Continente do Lourel)
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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