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A não perder de 9-12 novembro! 

 

A todos os que amam a Deus e a Sua Obra, não percam esta Conferência Missionária! 

A ICCM e a sua congénere espanhola ICCC, são atualmente as comunidades evangélicas 

que mais missionários envia para todo o mundo. O trabalho desenvolvido não se limita à 

pregação das boas novas do Evangelho, mas também ao apoio social desenvolvido pela 

Associação REMAR. 

Numa altura em que principalmente a Europa está a ser “invadida” por uma vaga anor-

mal de refugiados, cuja maioria são muçulmanos, não podemos simplesmente ficar de 

braços cruzados. É tempo da Igreja despertar e aproveitar a oportunidade de influenciar 

estes que procuram abrigo nas nossas fronteiras. 

São várias as nacionalidades que compõem este número assustador de gente carente de 

tudo. Falar-lhes do Evangelho é o único meio de os ganharmos para Jesus. Não creio que 

seja uma tarefa fácil, mas connosco está o Espírito Santo que nos capacita para sermos 

testemunhas do Senhor Jesus. 

A Conferência será altamente proveitosa nesta área. Algumas das sessões plenárias 

abordarão por pessoas qualificadas nesta matéria, o islão com as suas caraterísticas e o 

modo como os podemos alcançar. 

Que oportunidade soberana! É certo que muitos dos nossos irmãos já estão no terreno 

através da REMAR SOS, levando-lhes o alimento físico e o amor de Jesus. Mas este traba-

lho tem de ser mais abrangente, porque a necessidade é cada vez maior! 

Faça planos para ser um conferencista. Visite o site cmm2016.com e inscreva-se!  Res-

serve estes dias para aprender mais aos pés do Senhor, que certamente usará os seus 

servos experientes, para o desafiarem a uma maior consagração a Deus e à tarefa de ga-

nhar almas para Jesus! 

Ninguém está preparado para levar a cabo um desafio destes, mas a Promessa de Jesus 

mantém-se de pé: “Vinde após mim, e EU VOS FAREI pescadores de homens”. Mateus 

4:19 e Marcos 1:17. Se tivermos em conta que o Evangelho do qual não nos envergo-

nhamos, que “é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê,” (Romanos 

1:16), a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo pode também alcançar estas preciosas 

pessoas pelas quais Jesus também deu a sua vida na cruz! O desafio do nosso querido 

Mestre antes de ter ascendido aos céus foi o de “sermos suas testemunhas… até aos 

confins da terra”. (Atos 1:8) 

É certo que não estávamos lá na ocasião que Jesus falou, mas ficou registado na Palavra 

de Deus para os que nos antecederam e deram o seu melhor, e para nós também que 

fomos salvos para testemunharmos a outros! Que aqueles que nos ouvirem, venham a 

conhecer o ÚNICO DEUS que pode salvar a Humanidade! 

Queira ser um ganhador de almas. Não se conforme! Entregue-se completamente nas 

mãos de Deus e peça-lhe que o utilize para a salvação de muitos! Fomos salvos para ser-

vir Aquele que nos salvou na cruz! Não queira um dia aparecer de mãos vazias diante 

DELE! 

Planeie estar nesta Conferência Missionária Mundial, não desperdice esta oportunidade!  

                                                                                                                            J.F. 

Ficha Técnica 
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Editorial 



 

  

É QUANDO MORREMOS QUE VIVEMOS!  

 

Para poder ter uma vida que valha a pena ser lembrada, no Cristia-

nismo,  é necessário que “ela se perca”.  

“E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se 

alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua 

cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; 

mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. (Marcos 

8:34,35).  

Para seguir Jesus Cristo é necessário entregar-Lhe todos os aspetos da nossa vida, reco-

nhecendo o Seu Senhorio! Jesus é nosso Salvador e o nosso Senhor. Devemos aceitá-Lo 

como tal, e ser ousado, corajoso para partilhar o testemunho com qualquer pessoa que 

se cruze no nosso caminho… É dessa forma que podemos ver como o Senhor nos re-

compensa, derramando bênção sobre nós que não podemos conter para nós mesmos, 

mas a compartilhá-la! Se ainda não experimentaste isso, certamente Deus ainda está es-

perando te quebrantes ou que estejas disposto a quebrantar-te!  

 

O reino de Deus é um reino de contrastes. “Se queres receber, terás de dar-te! Se que-

res viver, precisas morrer para ti mesmo! Se queres reconhecimento de Deus e da-

queles que te rodeiam, humilha-te e serve!”  

 

Como podemos nós, impressionar Deus? Como podemos viver uma vida que valha a pe-

na ser recordada? Quando foi a última vez que te quebrantaste verdadeiramente? 

 

A Bíblia fala de uma mulher que caiu aos pés de Jesus, soluçando, quebrantada! Ela im-

pressionou Jesus! Jesus não gosta da nossa suposta adoração superficial, de uma rela-

ção fria com Ele, nem tão pouco da nossa “mornidão” como os crentes conformados! Ele 

gosta da nossa Paixão, da nossa Adoração em Espírito e em Verdade, para que sejamos 

transformados! 

 

Há grande diferença entre os vasos quebrantados e os que não se quebrantam! Estamos 

dispostos a esse quebrantamento diante de Deus? O Senhor está a chamar pessoas que 

ainda não sabem o que Ele já colocou no seu interior! Mas Ele chama-te porque Ele tem 

um propósito para a tua vida, e dons para que possas fazer tudo o que tens a fazer, 

mesmo enfrentando adversidades e críticas!  

 

HOJE É O DIA DA TUA CHAMADA! É AGORA! 

 

Não é noutro dia, noutro tempo em que pensas pôr em prova a existência de Deus! Não 

noutro tempo que adiaste para perdoar ofensas, obedecer à sua chamada, servi-Lo, ado-

rá-Lo verdadeiramente! O Apóstolo Paulo ia a caminho de Damasco numa emboscada 

contra os cristãos para os destruir, e caiu por terra, ofuscado por uma luz intensa! Era 

Jesus que o buscava e o chamava! A luz de Jesus brilha no meio da nossa escuridão! 

Ele recebeu aí a Sua chamada! Ele ficou cego durante três dias, e nem comeu, nem be-

beu. Quebrantou-se como que um “sepultado”, sem conforto, sem âncoras, sem nenhum 

apoio! Ele desceu ao mais profundo, onde jamais poderia imaginar descer!...  
              

(continua na página seguinte) 

Pastor  

Luís Miguel 

Palavra Pastoral 



Entretanto o Senhor também estava a falar com Ananias, um dos Seus servos. Foi uma 

palavra que fez com Ananias saísse da sua zona de conforto, e em obediência, viesse no 

MOMENTO CERTO encontrar-se com Saulo, (mesmo colocando em risco a sua segurança, 

sim, porque Saulo era aquele que mandava prender e assassinar os cristãos!).  

Mas Deus disse a Ananias: “Vai! Porque este é para mim um vaso escolhido, para le-

var o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel! Pois eu lhe mos-

trarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome!”  

 

Esta Palavra é também para nós HOJE! Alguns de nós somos como Ananias, e outros co-

mo Saulo. Mas Deus chama-nos para sairmos da nossa zona de conforto e vivermos uma 

vida como memorial!  

 

1- Fazendo o que podemos – Ele coloca em nós o querer e o fazer segundo o beneplá-

cito da Sua vontade, que é boa perfeita e agradável! 

 

2- Enfrentando as críticas – Não podemos reinar com Ele, se não sofrermos por amor a 

Ele, todo o tipo de injúrias ou padecimentos. (Ele está à nossa retaguarda!) 

 

3- Fazendo as coisas no tempo certo, no tempo de Deus – Certamente não será o 

mais favorável a nosso ver, nem o mais agradável, mas é o tempo de Deus e se não agir-

mos, essa oportunidade não se repete! 

4- Fazer com um coração quebrantado – Isso é um sacrifício agradável a Deus! Abre a 

porta do Seu favor, da Sua graça! Ele é revelado nas nossas fraquezas e fragilidades! 

Que o Senhor aperfeiçoe a sua fortaleza em nós! 

 

Ao sermos entregues à morte do nosso ego, é a vida de Cristo em nós, que se manifes-

ta! Ao nos humilharmos, seremos por Ele exaltados! Com Jesus, os últimos serão os pri-

meiros! Não importa o que já viveste! Volta-te para Jesus Cristo! 

 

Encorajo-te a uma vida que fique para memorial! Sai da tua zona de conforto! Ama o Se-

nhor com todo o teu ser, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com todo o 

teu coração! E serve-O assim!  

 

Que HOJE seja o dia da tua entrega, da tua rendição a Deus! Entra no Seu Reino! O 

Convite é Dele! Não o rejeites mais! 

PENSAMENTOS MISSIONÁRIOS 

 

Eis um teste para saberes se terminaste a tua missão na Terra: Se te encontras vivo, 

então a tua missão não terminou! Richard Bach 

Nenhum homem está verdadeiramente desperto se não desenvolveu uma visão além da 

sua nação no seu pensamento. Nenhuma igreja é mais do que água estagnada de 

caráter pietista, a não ser que, em primeiro lugar, sempre e fundamentalmente, seja 

uma igreja dedicada a missões. James S. Stewart 

Não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo.  

J. Blanchard 

Quando o nosso coração está cheio da presença de Cristo, a Evangelização é tão 

inevitável, quanto contagiante. Robert E. Coleman 



CERIMÓNIA DE CASAMENTO NA ICCM ESTORIL 

 

No passado dia 24 de julho, na Igreja Cristã Corpo do Messias, na 

congregação de S. Pedro do Estoril, realizou-se a cerimónia de ca-

samento de:  

 Pedro César Soares Ferreira  

e de  Ana Cristina Sequeira Baptista 
 

A cerimónia foi celebrada pelo Pastor Victor 

Pinto, à hora marcada, e ficou registada na 

presença das testemunhas, dos familiares e 

amigos, felizes por participarem da bênção 

sobre esta nova família. A “CONTACTO” dese-

ja as maiores felicidades ao querido casal! 

SARA SERIO NA ICCM  

DO ESTORIL 

 

No dia 31 de julho, recebemos a visita da 

irmã Sara Serio. A irmã serve ao Senhor 

através do canto, e veio da Suíça, de onde é 

natural, apesar de sua ascendência ser itali-

ana. Ela fez uma pequena digressão por 

Portugal e fomos muito abençoados atra-

vés do seu ministério. 

Normalmente o tempo que dedicamos ao 

louvor e à adoração foi ocupado com a sua 

ministração e da banda que a acompanhou. 

Para além do canto, tivemos a oportunida-

de de ouvir o seu testemunho pessoal, e 

acreditamos que foi de grande bênção para 

toda a igreja. 

No mesmo dia, ministrou-nos a Palavra, o   

Diretor do trabalho da Remar no Brasil, o 

Pastor Paulo Andrade que estava de visita a 

Portugal acompanhado da sua esposa. Ela 

também teve oportunidade de testemunhar 

da grande obra do Senhor na sua vida. 

No final do culto após ter sido feito o apelo 

muitos vieram receber a ministração de 

Deus nas suas vidas. Também da zona cen-

tro veio o Pastor José Nunes com a sua fa-

mília e vários irmãos da sua área.  

 



A BELEZA MISSIONÁRIA 
 

“Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que 

faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O 

teu Deus reina! (Isaías 52:7). 

A formosura da mensagem destaca-se pelas suas caraterísticas que são inseparáveis, 

conforme lemos em Isaías 52:7  
 

 ANUNCIA AS BOAS NOVAS 

 FAZ OUVIR A PAZ 

 ANUNCIA O BEM 

 FAZ OUVIR A SALVAÇÃO 
 

Hoje uma grande parte do Corpo de Cristo parece estar dormente. Provavelmente a 

maior preocupação que existe no coração dos salvos é que Deus os guarde fiéis, e 

que se possível, apresse a Sua Vinda. Se isto acontece, é puro egoísmo. Não esqueça-

mos da palavra escrita em Mateus 24:14, “E este evangelho do reino será pregado 

em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” 

É altura de nos preocuparmos mais com os outros! Se estivermos fazendo a vontade 

de Deus, Deus nos guardará. 

O mundo jamais verá a beleza dos pés daqueles que levam a mensagem do Evan-

gelho. Mas Deus vê! Mesmo quando não podemos ir, podemos sustentar com as nos-

sas orações aqueles que deixaram tudo e foram ao encontro de outros, mesmo a 

lugares e culturas tão distantes. Jesus disse que seríamos Suas testemunhas até aos 

confins da Terra! Isaías encontrou e conhecia a sua realidade que é semelhante à nos-

sa: “...Ai de mim, que vou perecendo! Porque eu sou um homem de lábios impuros 

e habito no meio de um povo de impuros lábios…”, mas dispôs-se dizendo: “...Eis-

me aqui! Envia-me a mim!”.  

Família Mestre 

 

 

 Pedro 

Figueiredo 

Aqui estamos em Belize servindo neste ministério tão bo-

nito e útil em prol dos necessitados! É um país com muitas 

carências sociais nos mais diversos níveis. O alcoolismo, a 

droga, muitos sem abrigo, são algumas das amarras deste 

povo, não sendo, contudo, um país perigoso ou violento 

como outros países da América Central. O ministério con-

siste em duas Casas de Abrigo, uma de casais e raparigas 

solteiras ou mães solteiras, e duas Casas de Abrigo para 

homens, sendo uma delas, uma Quinta de Primeira Fase. A 

nossa população oscila entre cinquenta e sessenta pesso-

as. Atualmente de portugueses somos só nós, e está aqui 

um outro português de nome Pedro Figueiredo que já está 

na América Central faz alguns anos. Aqui seguimos oran-

do e lutando, dando o nosso melhor para que Deus nos vá 

dando o ânimo necessário para seguir adiante, e para que 

a cada dia possa suprir a nossas necessidades, para que o 

ministério possa alcançar muitos outros  em misericórdia e 

amor! Gostaria de deixar um grandioso  obrigado a todos 

os irmãos pelo seu esforço e contributo no envio de Con-

tentores de Ajuda Humanitária que chega até nós 

aqui .Este agradecimento é em nome de REMAR BELIZE. 



 

 

 

 

 

O Pastor Luís Domingues e a sua família, no 

dia 12 de julho 2016, tiveram oportunidade de 

se despedir da igreja ICCM do Estoril e ao rece-

berem oração e a bênção da igreja, partiram 

para Cabo Verde, para abertura do trabalho da 

REMAR CABO VERDE. 

 

As carências naquele país são imensas e aguar-

dávamos o tempo de Deus para que se tornas-

se possível o envio desta família e a sua equipa 

de trabalho. O Pastor Luís Domingues é atual-

mente o diretor do trabalho ali. Ele deslocou-se 

mais cedo com um outro colaborador, prepa-

rando o necessário para receber a sua família 

que viajaram alguns dias depois. Incluímos al-

gumas fotos do momento da despedida em 

oração da família Domingues, crendo que o 

Senhor dará graça com abundância para os fa-

zer prosperar em toda a boa obra! 

Família Tavares (Obreiros) 

Pastor Luís Filipe, esposa e 

algumas das crianças 

Irmã Tina, esposa do pastor 

acompanhada de crianças 

Visitem o nosso Site e vejam a expan-

são desta obra em terras geografica-

mente distantes, mas perto dos nossos 

corações e da Ajuda Humanitária e Es-

piritual que temos o privilégio de parti-

cipar. Deus abençoe Angola! 



Família Rito 

Família Freire 

Deus sempre nos dá conforto no meio da tris-

teza. Paz na tempestade. Estabilidade nas 

mudanças. Perdão no pecado. Amor no meio 

de tanto ódio. Continuamos nesta batalha de 

evangelizar África do Sul. “Uma Loucura”, dirão 

muitos, “mas é esta loucura santa que faz mo-

ver muitos e muitos irmãos missionários.” Ro-

manos 12:12. É com muita alegria que neste 

mês vamos efetuar batismos nas águas, no dia 

10 de Setembro. Temos mais de duas dezenas 

de jovens convertidos. Pedimos aos irmãos 

que  orem também por um novo local de culto 

porque este tornou-se pequeno demais. Rece-

bemos muitas visitas todos os domingos. As 

Quintas de Primeira Fase, Homens, estão lota-

das. A Casa da Primeira Fase de Mulheres, lota-

da está. Deus está a fazer algo muito especial 

na Africa do Sul! Ele triplicou todos os alimen-

tos, a ponto de suprir as nossas necessidades 

mas também  as de mais de vinte famílias da 

rua , que vêem todas as semanas buscar os 

seus alimentos. Ainda podemos  ajudar tam-

bém dois infantários com a partilha de alimen-

tos. Se for da vontade de Deus teremos dois 

casamentos ainda este ano. Um grande abraço 

caloroso e que Deus vos Abençoe! 

 

 

Estamos nas cidades de Maputo, Xai- Xai, e Bei-

ra fazendo um trabalho de reabilitação de pessoas adic-

tas às Drogas e ao Álcool, e também acolhemos crianças 

órfãs, e crianças  cujas famílias não as podem criar. Na 

Cidade da Beira temos Quintas de 1ª e 2ª Fase. 

Na Cidade do Xai-Xai temos uma Casa de 1ª e 2ª Fase. 

No concelho de Maputo temos duas Quintas. Uma está 

situada na Costa do Sol e a outra Quinta, a Arca de Noé, 

que se encontra na Machava.  

Noutra das Casas que temos, vive um casal juntamente 

com os seus dois filhos, e tem 25 rapazes dos 6 anos aos 

9 anos. Temos também outra Casa de Raparigas, com 38 meninas dos 6 anos em diante. 

Nesta casa vive um casal  com os seus 4 filhos. Nesta mesma quinta, temos o Colégio 

Arca de Noé, uma escola com cerca de 850 alunos, sendo 100 ainda crianças. Temos ain-

da um Centro de Formação para os nossos jovens, uma serralharia, uma carpintaria e 

uma Fábrica de Tintas, e outra de Detergentes. Brevemente também abriremos uma Pa-

daria, para o sustento do pão das nossas casas. Temos também a nossa Igreja onde se 

compartilha a Palavra de Deus e ensina os jovens qual o valor da sua vida com Cristo. Te-

mos uma Casa de Rapazes, na zona da Machava, Na zona da Liberdade, no conselho de 

Maputo, temos ainda uma casa onde vive um casal com os seus filhos, e rapazes jovens 

dos 10 aos 13 anos.  Na Cidade de Maputo temos uma Casa de Acolhimento, duas Lojas 

de Venda de artigos em segunda mão, para de uma certa forma podermos angariar fun-

dos para suportar as despesas diárias da Comunidade. É um trabalho muito gratificante, 

podermos ajudar os necessitados sem nada querer em troca, é apenas e simplesmente 

um trabalho por amor ao próximo. 

Pr. Leal e esposa e igreja 



Este ano a REMAR Austrália recebeu pela primeira vez a visita 

do Pastor fundador da Remar Internacional, Miguel Díez, 

aguardamos notícias dessa viagem! O Pastor Luís Miguel tam-

bém fez uma viagem de poucos dias a este país, o que foi de 

grande alegria, o apoio dado ao nosso missionário Pastor Luís 

Brito. No próximo número daremos mais notícias.  

MOTIVO DE ORAÇÃO PREMENTE  

Necessidades da Missão Suazilândia: 

Mais casais, obreiros, discípulos que 

queiram servir sem limitações. 

Bênçãos: A cada dia o nome da Remar na 

Swazilândia está cada vez mais a ser aceite por 

outras comunidades, igrejas e instituições. Ca-

da vez mais está a ser possível abrir novas por-

tas no que respeita aos donativos alimentares, 

o que facilita o nosso trabalho. Neste momen-

to estamos a assistir 52 crianças dando-lhes a 

oportunidade de estudar. A REMAR está a pa-

gar mensalmente a escolaridade de oito dos 

meninos e meninas, pois sem isso teriam de 

parar de estudar. 

Pela primeira vez na REMAR Swazilândia é pos-

sível oito dos meninos estudarem no FORM 1, 

que equivale ao nosso primeiro ano liceal. 

As bênçãos e necessidades são muitas, mas O 

Senhor é MAIOR, e até aqui contamos com Ele. 

Por vezes, embora esgotados, desgastados e 

cansados, sabemos que Deus é Incomparável, 

e que sem Ele nada disto seria possível! Orem 

por nós porque a carga é bem pesada! Contu-

do, agradecemos o trabalho, a cobertura e os 

contentores da Remar Portugal.  

Pastor Faria, eu sei que o Pastor e a Mizé são 

um casal de oração, orem por nós! Cubram-

nos com essa preciosa arma e ministério que 

Deus vos entregou. Vos amamos, e aos que se 

encontram convosco! Sem mais de momento e 

com o meu tempo muito apertado!... 

João Guerra 



VIAGEM DE JULHO À ÁFRICA AUSTRAL  
 

Em Julho, e depois de vários meses sem visitarmos os nossos irmãos, empreendemos a 

nossa viagem para visitar a Obra do Senhor na África do Sul, na Suazilândia e em Mo-

çambique. 
 

O primeiro país que visitamos foi África do Sul. Foi com satisfação que vimos como os 

nossos irmãos se encontravam, como seguiam firmes na visão, na fé, com ânimo e moti-

vação no meio de tantas dificuldades. É um país tão grande, tão rico, e no entanto com 

tantas carências sociais! Há imensas e diversas dificuldades, mas temos a satisfação de 

ver os ingressos diários de muitas pessoas necessitadas, e vimos a provisão maravilhosa 

da parte de Deus, Aquele que sempre tem cuidado de nós em todas as situações.  
 

Neste trabalho árduo, os irmãos estão restaurando as propriedades para melhorar as 

condições de vida daqueles que buscam ajuda. E embora ainda falte muito caminho para 

percorrer, alguns “metros” já foram percorridos. Estamos a ser chamados para imple-

mentar o nosso ministério noutras zonas da África do Sul, e a necessidade é muita em 

cada um desses locais. Deparamos sempre com a mesma pergunta, "Quem irá?" E o de-

safio está aí! Fazem falta aqueles que dizem, "Aqui estou! Envia-me a mim!" 
 

Pela graça de Deus, recebemos da Sua provisão para poder abençoar cada um destes pa-

íses, e nesta viagem pudemos abençoar a África do Sul com duas viaturas. Seguimos pa-

ra Moçambique por via terrestre, onde o trabalho com a dinâmica das crianças é bastan-

te diferente. Também aí os irmãos estão a restaurar e a adaptar as construções existen-

tes para dar uma melhor assistência aos menores. Visitamos a província de Xai-Xai, onde 

foi decidido a redefinição do ministério ali. Moçambique também é um país com tantas 

necessidades. Falta muita ajuda na área de recursos humanos e materiais! A pergunta 

impõe-se na mesma. "Quem irá?" 
 

A obra em Moçambique tem um potencial imenso com crianças jovens e adultos, e os 

obreiros têm vários anos de experiência, mas ainda assim a necessidade é imensa. Os 

irmãos estão à espera dos contentores enviados da Europa, onde vai uma Fábrica de Tin-

tas completa e uma Padaria Moderna para serem montadas, e este trabalho poder autofi-

nanciar-se num futuro próximo. Oramos para que os seus projetos possam prosperar, 

segundo a vontade e a bênção de Deus.  
 

Graças a Deus porque foi possível também abençoar os irmãos ali com alguns bens ma-

teriais, e deixarmos diretrizes bem delineadas. Depois de animarmos os irmãos e corri-

girmos algumas coisas, seguimos viagem para a Suazilândia.  
 

Passamos a fronteira ao entardecer, e foi absolutamente maravilhosa a paisagem que o 

Senhor nos ofertou. As maravilhas do Senhor são indescritíveis! Na Suazilândia estive-

mos com o João e com a Rita, os líderes mais jovens dessa zona, e foi um verdadeiro 

prazer estar, não só com eles, mas com os restantes irmãos! Uma vez mais agradece-

mos ao Senhor que tem cuidado deles para seguirem firmes na fé e na visão da obra que 

lhes foi confiada. Também abençoamos aí os irmãos com máquinas de lavar roupa e as 

tão necessitadas arcas frigoríficas, devido à muita provisão alimentar que o Senhor lhes 

está a enviar. 
 

O João e a Rita viajaram connosco de regresso à África do Sul, onde nos reunimos com 

os irmãos pastores de cada um destes três países, para realizarmos uma última reunião 

de pastores, antes de regressarmos a Portugal. Na reunião desse fim-de-semana, abor-

dámos vários temas e já ficou definida a realização do Primeiro Congresso em Mo-

çambique, em 2017, bem como a finalização de vários projetos em curso. Mas o mais 

importante foi a comunhão entre os irmãos, a Palavra de Deus dispensada, o ânimo e a 

motivação com que os irmãos continuam na edificação da Obra de Deus. Também friso 

que o nosso filho David nos acompanhou nesta viagem, e que a sua visão e entendimen-

to muito próprio da sua idade, em cada  situação e da Obra no seu todo, foi bastante 

edificante. 

Bom trabalho irmãos! E que Deus vos abençoe muito!  



“O evangelho vivido, é prático!” 

Em Lucas 7:37-39 vemos Jesus uma vez mais com Maria em casa de Si-

mão. E Maria com as suas lágrimas lava-lhe os pés, e enxugava-os com os seus cabelos. 

E adorando-o beijava os seus pés. O lugar mais sublime e santo para estarmos é aos pés 

de Jesus! Não é necessário ser nenhuma catedral, mas aos pés de Jesus! Seja onde for, 

mas aos pés de Jesus! Não às Mãos de Jesus para “receber mais Dele”, mas aos Seus Pés, 

quebrantados, em posição de louvor, de rendição, de entrega, de submissão, de adora-

ção! Nesta passagem bíblica existem quatro ensinos para uma vida que vale a pena ser 

recordada, e o que tu fizeres será contado para tua memória, porque fizeste aos olhos 

de Deus, vivendo o Evangelho! 

 

AFINAL QUE FEZ ESTA MULHER DE TÃO RELEVANTE? 

 

1- Ela fez o que podia. (Marcos 14:8). 

Deus nunca pede algo que não possamos fazer. Deus já colocou em ti o querer a capa-

cidade para fazeres coisas que jamais imaginaste poder fazer! Tu podes porque é 

Deus a operar em ti! O querer e o fazer é para a Sua glória! A mulher não fez apenas 

aquilo que pôde, mas fê-lo enfrentando adversidade e crítica! 

 

2 – Ela aprendeu a viver com a crítica. Quando estamos a seguir ao Senhor, e dei-

xamos o lugar de conforto com coragem, indo por exemplo até um campo missionário, 

rendendo tudo aos pés de Jesus para o servir, decidindo viver integralmente para Ele, 

vamos ter de enfrentar críticas! Por isso houve indignação por parte dos que a observa-

vam! (João 12:4-6). A  mente deles não estava tão preocupada com os pobres, mas pos-

sivelmente nas suas vantagens pessoais. Mas Jesus confrontou-o, (João 12:7), e respon-

deu, “Deixa-a! Para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou!”  

 

3 – Ela agiu no tempo certo. Se esta mulher tivesse esperado mais tempo, podia não 

ter tido oportunidade para ungir Jesus com a sua oferta. Algo lhe mostrou que aquele 

era o “momento certo”. Foi o Espírito de Deus que a guiou, conduzindo-a ao “TEMPO 

OPORTUNO”. É preciso fazer a vontade de Deus no tempo adequado, no tempo certo, 

pois há um tempo para tudo, e nada funciona bem, fora de tempo!  

 

Em Eclesiastes 3:1-8 fala de 28 tempos, 28 estações ou temporadas, no entanto há uma 

que não menciona, NÃO HÁ TEMPO DE DESISTIR! Não desistas nunca de fazer o bem! 

Deus é um Deus de novas oportunidades! 

 

4 – Ela quebrantou-se. A mulher ungiu Jesus devido ao seu quebrantamento. O Apósto-

lo Paulo diz-nos que temos “este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do 

poder seja de Deus, e não nossa”. (2 Coríntios 4:7). Para o amor e a adoração fluírem 

de nós, como vasos, precisamos de ser quebrados! Mas nós não gostamos disso! 

Queremos estar “no controlo”, e “em grande”! 

 

Jesus demonstrou e disse que uma pessoa quebrantada é aquela cuja vida ficará para 

ser contada naquilo que fez, como memorial. São aqueles cujos sonhos foram quebra-

dos, cujas famílias foram quebradas!  

 

Deus não procura vasos perfeitos! Ele procura vasos quebrados! São os que já estiveram 

lá, que já passaram por isso, é que vão entender o caminho da dor, daquilo pelo que ou-

tros estão a passar e vão ser usados para o seu enriquecimento e restauro! Vale a pena 

viver Cristo!  

                                                                                                                             L.M.S. 
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S.PEDRO DO ESTORIL 

Rua Nunes dos Santos, 21 

tel. 218 223 050 
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Domingos 10.30 horas 
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AVEIRO 

Rua Clube dos Galitos, 26/27 

Sextas - feiras 20.30 horas 

 

SETÚBAL 

Travessa da Carranca, 9 

Sábados 17.00 horas 

 

LAGOA / ALGARVE 

Complexo Industrial do Carmo, 21 

Domingos 11.00 horas 

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  

L o c a i s   d e   p r e g a ç ã o 

Alegrei-me quando me disseram:  

Vamos à Casa do SENHOR! 
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