Ano 4

SETEMBRO/OUTUBRO 2017

nº 5

Uma questão de escolha...
Creio que todos nós conhecemos a Escritura bíblica que fala da visita de Jesus a uma aldeia onde
viviam três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. A história pode lê-la na Bíblia, em Lucas 10:38-42.
Quando Jesus visitou esta família, foi juntamente com os seus discípulos, mas Lázaro não se encontrava, ou não foi mencionado. Apenas as duas irmãs estavam para o receber, a convite de
Marta. E ela ocupou o seu tempo em algumas tarefas necessárias. Marta estava habituada à rotina da lida da casa, e talvez se tenha esquecido de quem era o seu convidado. Mas a sua irmã Maria, ao ver a importância do momento, esqueceu-se completamente dos seus deveres domésticos, ou fez de propósito, para poder sentar-se aos pés de Jesus, para escutá-lo enquanto ele falava. Aquela era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada! Ela sabia que o trabalho a ser
feito, sempre iria estar ali, à sua espera, mas esse tão nobre convidado, não estaria sempre ali à
“sua disposição”! Por isso Maria escolheu a melhor parte, sentou-se aos pés de Jesus para o ouvir!
Aos tirarmos algum tempo para nos afastarmos temporariamente das nossas tarefas rotineiras,
apesar de serem importantes, devemos aproveitá-lo essa ao máximo, para também, qual Maria,
nos sentarmos aos pés de Jesus e escutarmos a Sua Palavra!
Quando nos é dada a oportunidade de estar com amigos, companheiros, tudo tem a sua importância, mas ao falarmos da obra de Deus, sejamos sábios para saber escolher a melhor parte,
porque pode acontecer, não termos muitas oportunidades como essa!
Deus está interessado na nossa vida e tem planos para cada indivíduo, mas para isso, precisamos
de Lhe dar atenção. A melhor parte de Deus está ao nosso alcance em todo o tempo, se para isso
nos apartarmos um pouco da nossa rotina, e se nos predispusermos em estar aos Seus pés, pronto a escutar o que Ele tem para nos dizer. Deus quer ouvir-nos, saber das nossas alegrias, tristezas, lutas, vitórias, das nossas perspectivas e dúvidas. Há promessas na Palavra de Deus para as
recebermos como nossas, tal como: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes.” Jeremias 33:3. Se não estivermos prontos e dispostos para
ouvir, como pode haver comunicação? Há oportunidades que são únicas na nossa vida, coisas
que Deus nos quer falar no momento, que não voltarão a acontecer! É isso que enriquece a vida
de muitos dos filhos de Deus! São os ganhadores de oportunidades!
Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discipulos, disse-lhes coisas muitíssimo importantes, mas Tomé não estava lá! Quando lhe contaram o que tinha acontecido, a resposta dele foi: “Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e
não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei.”. João 20:25
Precisamos de estar no lugar certo, na hora certa!
Se escolhermos a boa parte, ela não nos será tirada!!
Tirar proveito dos tempos oferecidos por Deus para ouvirmos Deus ministrar-nos através da Sua
Palavra, usando os seus servos nas suas mãos, é uma escolha. Um devocional, um estudo bíblico,
um culto, um congresso, são tempos de receber de Deus! Que vai ser a tua escolha?
Ficha Técnica
Periódico bimestral - Propriedade: ICCM —Igreja Cristã Corpo do Messias
www.corpodomessias.org
contacto: ev@corpodomessias.org
A d m i n i s t r a ç ã o : R u a D r . S o u s a M a r ti n s , l o t e 2
2 7 2 6 - 4 6 1 M e m M a r ti n s
Diretor: Pr. Luís Miguel Santos - Corpo redatorial: Pr. Paulo Tavares, José Faria e Mizé Faria
Tiragem: 500 exemplares

2

Pastor Luís Miguel

Uma vida que valha
a pena recordar

Em Lucas 7:37-39, vemos Jesus, uma vez mais, com Maria, em casa de
Simão. E Maria com as suas lágrimas lavava-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 adoração, de rendição, de
entrega, de submissão!
Não na “cozinha”, a preparar os melhores pratos, mas sim agarrando no nosso vaso de alabastro,
cheio de perfume, do mais caro e precioso, para O ungir! Isso é Louvor, é adorar Jesus! É reconhecer o Seu Senhorio! É lavarmos os Seus pés, nos pés do nosso próximo, e enxugá-los!
Nesta passagem bíblica, existem quatro ensinos para uma vida que vale a pena ser recordada!
Tudo o que tu fizeres, será contado para tua memória, porque fizeste aos olhos de Deus, vivendo
o Evangelho!
Entendes qual é a importância do Evangelho? Sabes que é uma questão de vida ou morte, de Céu
ou de Inferno?
AFINAL QUE FEZ ESTA MULHER, DE TÃO RELEVANTE?
1- Ela fez o que podia. «Esta fez o que podia; antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura.» Marcos 14:8.
Deus nunca pede algo que não possamos fazer! Deus já colocou em ti o querer, a capacidade para fazeres coisas que jamais imaginaste poder fazer! Tu podes, porque é Deus que vai operar
em ti e através de ti! O querer e o fazer é para a Sua glória!
Esta mulher, ao fazer o que podia, partiu o jarro de unguento de nardo puro, de elevadíssimo
preço. (O valor da soma anual do salário de um homem comum daquela época). Ela fez o que pôde! Quando tu fazes o que podes, há uma motivação pura de adoração, de louvor, de serviço, de
honrar Jesus!
Jesus disse: “Ela me tem feito uma boa obra!“ v.6. A mulher não fez apenas aquilo que pôde,
mas fê-lo, enfrentando adversidade e a crítica de outros!
2 – Ela aprendeu a viver com a crítica. Quando estamos a seguir o Senhor Jesus, e deixamos o
lugar de conforto, com coragem, e formos, 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!
Aquilo que Maria fez, foi espontâneo, não seguiu um padrão! Por isso houve indignação!
“Podíamos vender isso, e com as receitas, alimentar muitos pobres”. Esse comentário iniciou-se
em Judas, João 12:4-6. Ele não estava propriamente preocupado com os pobres, mas possivelmente as suas vantagens pessoais. Mas Jesus confrontou-o, e defendeu a mulher, “Deixa-a! Para
o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou!” João 12:7
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 a Espírito de Deus que a guiou, conduzindo-a ao “TEMPO OPORTUNO”.
É preciso fazermos a vontade de Deus no tempo adequado, no tempo certo, pois há um tempo
para tudo, e nada funciona bem, fora de tempo!
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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! Jesus chorou sobre o jumentinho ao chegar perto da cidade de Jerusalém. A
Escritura refere-se a pranto e soluços. Jesus exclamou sobre Jerusalém, “Não conheceste o tempo da tua visitação!“
4 – Ela quebrantou-se. A mulher ungiu Jesus, devido ao seu quebrantamento. O Apóstolo 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. Deus não procura vasos perfeitos! Ele procura vasos quebrados! São os que já estiveram lá, que já passaram por isso, que vão entender o caminho da dor,
daquilo pelo que estão a passar! E Deus permite que passemos por tempos de provação, de dor!
Mas Deus manifesta-se neles! E depois de passarmos essas etapas, em que geralmente vai morrendo uma parte de nós, vivemos melhor, porque é Cristo que Vive em nós! É aí que podemos
ver o Seu amor a fluir, o fruto do Espírito a fluir, de forma bem tangente!
Que HOJE seja o dia da tua entrega, da tua rendição a Deus! É QUANDO MORREMOS QUE VIVEMOS!

No Cristianismo, para poder ter uma vida que valha a pena ser lembrada, é necessário que ela se
perca. “E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vier 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. Entregar todos os aspectos da nossa vida ao Senhor, ser ousado, corajoso, partilhar o
testemunho com qualquer pessoa que se cruze no nosso caminho… É dessa forma que podemos
ver como o Senhor derrama bênção sobre nós, que não podemos conter! Se calhar Deus está esperando te quebrantes ou que estejas disposto a quebrantar-te!
O reino de Deus é um reino de contrastes. “Se queres receber, dá! Se queres viver, morre! Se
queres reconhecimento, humilha-te!”
Como podemos nós, impressionar Deus? Como podemos viver uma vida que valha a pena ser recordada? Quando foi a última vez que houve um quebrantamento genuíno em nós?
Repara que a mulher caiu aos pés de Jesus, soluçando, quebrantada! Ela impressionou Jesus!
Jesus não gosta da nossa suposta adoração, superficial, de relação fria com Ele, nem tão puco de
estarmos mornos, como os crentes de Laodiceia! Ele gosta de Paixão, de Adoração em espírito e
em verdade!
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 colocou no seu interior! Mas Ele chama-te, por que Ele tem um propósito para a
tua vida, e Dons, para que possas fazer tudo o que tens a fazer, mesmo enfrentando críticas!
HOJE É O DIA DA TUA CHAMADA! É O TEU AGORA!
(continuação da página 3)
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Matosinhos
A Remar da zona norte, realizou mais uma das suas campanhas evangelísticas, na cidade de Matosinhos. Esta é uma missão dada à igreja, e nós, enquanto tivermos oportunidade, vamos aproveitar para dar testemunho de Cristo e da Sua obra redentora em favor da humanidade.
Assim no dia 24 de junho, realizámos a nossa
campanha na praça Basílio Teles, um local que
tem sido utilizado, há já alguns anos, visto ser
um espaço onde está sempre bastante gente.
Há muita gente necessitada nesta cidade, devido a pobreza e ao flagelo das drogas e marginalidade em geral, o que trouxe o caos a muitas
famílias.

Estas Campanhas são compostas por música,
testemunhos e pregação da Palavra de Deus.
Desta vez teve a participação dos irmãos de outra igreja local, e foram de enorme bênção para
todos.
Muitas pessoas paravam por mera curiosidade,
e acabaram por assistir até ao final, movidos pelo impacto da mensagem que estava a ser compartilhada. É gratificante ver o resultado, pois há
sempre aqueles que pedem aconselhamento,
nos contacte por necessidade, ou seja, é sempre
uma semente que dá o seu fruto .
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Durante os dias 23 ao 27 de julho, realizamos o acampamento Benjamim, para as idades compreendidas entre os
7 e 12 anos.
Demos os bem-vindos às nossas crianças, sendo alguns
deles, NOVOS campistas, os quais, com muito entusiasmo, estavam na expectativa de iniciar o seu primeiro
Acampamento!
Tendo em conta estes importantes aspectos, preparamos
as diferentes atividades, de forma a poder atingir ao
máximo do aproveitamento, tanto nos anelos das
crianças, como nos nossos, como monitores e responsáveis. Tivemos um tempo para DEVOCIONAIS, Workshops
e reuniões, onde também tivemos a oportunidade de
consolidar o conhecimento sobre o tema, “ A MISSÃO DE
DEUS PARA TI”, que foi o tema do nosso Acampamento.
Tanto os nossos convidados como os nossos monitores,
falaram sobre a disposição do nosso coração para Cristo,
entregando-nos a ELE, por completo, para que, posteriormente, podermos dar aos outros, aquilo que de graça,
Deus nos tem dado, cumprindo, assim, esta Missão!
Também tivemos a oportunidade de fazer teatros, jogos
e passatempos de interação, tendo assim um tempo de
santa comunhão e diversão, onde desfrutaram das diversas actividades programadas: Mega Paddle, Bowling,
Kidzania, praia, Splatmaster, Spider Opus, jogos de piscina, danças infantis, onde os nossos monitores foram os
principais animadores!
Ficamos orando para que Deus continue a abençoar e a
providenciar os meios para a realização destes Acampamentos, a cada ano, trazendo cada vez mais ânimo e encorajamento para os mais pequeninos, e experiência na
Obra de Deus, para os monitores escolhidos!
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“Que maravilha, que coisa boa quando os irmãos são amigos e unidos! Essa união é como o
óleo perfumado que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão, escorreu pela barba e chegou
até à bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre
o Monte Hermom e as montanhas de Israel. O Senhor derrama suas bênçãos sobre Jerusalém e
dá vida eterna ao seu povo.” Salmos 133:1-3 VIVA
Por aquilo que podemos depreender ao ler as Escrituras uma das coisas que mais agrada ao Senhor é a união do Seu povo. A unidade dos remidos é sagrada para Deus. Quando lemos este Salmo não causa admiração alguma a sintonia do coração de David com o coração de Deus, e ele diz
isto muitos anos antes da vinda de Jesus.
O diabo ao conseguir que Adão e Eva desobedecessem. Génesis 3:6,13; Que Caim se levantasse contra o
seu irmão Abel. Génesis 4:8; Que o género humano se corrompesse. Génesis 6:5,12; Que o mal se arrastasse até aos nossos dias. Mateus 24:6,7,9,10, pensou que conseguiria dar cabo do plano de Deus,
mas esqueceu-se de que os planos eternos de Deus sempre vão ser concretizados.
Muitos ao verem tanta desgraça já consideram ser impossível tal união e até comunicação, mas
para os crentes sinceros esta união é possível.

“…Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo.” 1 João 3:8
Efésios 2:14-22
A união dos remidos é possível porque a oração de Jesus não foi feita em vão. João 17:11,21-23
Esta união é dupla.
Entre os membros do Corpo.
v.11 - “…que sejamos um…”
v.21 - “…para que todos sejam um…”
v.22 - “…para que sejam um…”
Dos membros com Deus.
v.21 - “…sejam um em nós…”
Só desta maneira união dos remidos é perfeita. v.23
Na primitiva igreja esta era uma regra de ouro entre o povo de Deus. Atos 2:44-47; Atos 4:32-35

Tornemos nós o Salmo 133 real nas nossas vidas e na vida da
nossa comunidade.
J.F.
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DEUS AMA-NOS
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16

TODOS SOMOS PECADORES
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Romanos 3:23

O REMÉDIO DE DEUS PARA O PECADO
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo
Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Romanos 5:8

TODOS PODEM SER SALVOS
Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13

Carta de um prisioneiro à equipa de assistência
espiritual REMAR
Antes eu estava desamparado, e digo-vos que a visita dos irmãos às quartas-feiras, transmite-me o amor que vocês dedicam pela obra! Devo dizer-lhes que não desanimem nunca
desta caminhada, que é linda. Nos tempos de hoje, as pessoas só pensam em si próprias,
mas vocês, não! Têm um trabalho muito lindo, no qual, os maiores ganhadores somos nós,
mas a verdade é que, também vocês o são, porque o próprio Deus, disse para espalharem a
Sua Palavra. Ora, todos vocês se encarregam precisamente das pessoas mais difíceis de
compreender, pena é que o E.P. não divulgue melhor o trabalho tão importante que vocês
fazem, a vossa presença que, embora seja sempre breve, é muito agradável. Deus tem mostrado o Seu amor incondicional por mim, e confesso que às vezes não dou o verdadeiro valor. Deus tem-me mostrado e fez-me ver, que tudo tem um sentido, e até mesmo esta passagem pelo E.D.C. tem um significado entre tantas coisas. Ele fez-me ver que, por muita agitação, trabalho e afazeres que tenhamos, temos sempre tempo para ajudar e dar uma palavra ao nosso próximo, porque não é preciso bens materiais, mas dar o nosso ombro, a
nossa presença, como vocês o fazem.
Com todas as vossas dificuldades, vocês estão sempre prontos a ajudar, e muitas vezes não
são compreendidos, mas fazem sempre os possíveis para nos entender, não falo só por
mim, mas por todos os que necessitam de atenção, sei o quanto é difícil, mas não
desanimem! O Senhor Jesus precisa de verdadeiros servos para dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, mas o verdadeiro alimento que precisamos é ouvir mais
sobre a Palavra de Deus. Deus os abençoe!
455-Edson Rocha Fernandes
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Testemunho

Nesta vinda a Portugal, a irmã Estrela veio também para ser vista no IPO, onde esta a ser acompanhada devido a um problema de saúde. Depois da consulta agendada se ter realizado, foi confirmado que o problema está resolvido, e a nossa irmã foi declarada como curada! Louvamos a
Deus pela Sua bondade e misericórdia! Aproveitamos para ouvir sobre o trabalho na África do
Sul.
“Cheguei à África do Sul em Outubro de 2016 e, como já aqui tinha estado há 12 anos, foi mais
fácil a minha adaptação. A diferença é que, desta vez, fui com o meu marido para liderar este trabalho, o que é um desafio com maior responsabilidade. Encontrei um trabalho com as mulheres
muito bonito e intenso, mulheres sofridas de abuso sexual, álcool, drogas. Mas alegro-me porque
se estão a ser restauradas as suas vidas e a das suas famílias. Brevemente vão acontecer dois casamentos. Elas são sul-africanas, e já são obreiras deste ministério, com quatro filhas cada uma.
Temos também o ministério “Mãos Abertas”, Evangelismo, e todos os domingos, há mulheres
que estão ia ser integradas e que são fiéis na igreja. Temos um Lar para mães solteiras com filhos,
algumas são imigrantes. Damos apoio escolar, alimentar... Enfim, todo o apoio. A comunidade
consta de mais de cem pessoas, e damos assistência a vinte famílias.
Temos uma fábrica de detergentes que ajuda a manter a obra, uma fábrica de velas, sabões e sais
de banho, fabricados pelas mulheres da comunidade. Fazemos peditórios em Joanesburgo. Estamos a começar trabalho na cidade de Pretória.
Os grandes problemas da África do Sul são as drogas, o álcool e a prostituição, muitos vendem
lixo para sobreviver, e há muitos sem-abrigo. Existe muita injustiça social e muita desigualdade
social - uns são muito ricos e outros muito pobres. O país é grande, a economia é desenvolvida e
muitos estrangeiros procuram trabalho neste país . O problema da SIDA é um drama, e por causa
disso, existe muita descriminação. Não existe sistema de seguro de saúde nacional, apenas uma
ajuda aos mais desfavorecidos. A classe média aufere de seguros de saúde privados.
A nível das relações públicas, conseguimos apoio para o nosso ministério. O Comendador, Dr. Ivo,
e a sua esposa, Dra. Teresa, (madeirenses), têm sido incansáveis no apoio que dão ao nosso trabalho, em Pretória. A ajuda sócio económica, é essencial. Temos a quinta Venoni, da Primeira
Fase, masculina, que é preciosa! Mas ela precisa de ser restaurada, e necessitamos de apoio.
Alguns motivos de oração: Economia, restauro das casas e das quintas.
Há muita gente para dar entrada no nosso Centro, e precisamos de resposta económica, logística
e de viaturas novas e vestuário para os utentes.
A nível de alimentação, a ajuda é ótima. O hospital de South Round ajuda-nos muitíssimo e manda imensa gente para a nossa comunidade. A cadeia de Supermercados Wogos também nos cede
todo o tipo de alimentação. A obra na África do Sul é vastíssima, e carece de mais obreiros para
que este trabalho se possa ampliar ainda mais”. Deus abençoe este ministério!
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Testemunho
Estou na REMAR há 18 anos e servi a Deus durante 16 anos em Portugal. Há cinco anos Deus chamou-nos para o Belize, para darmos continuidade ao trabalho aberto pelo casal Luís Miguel e
Sandra. Estou ali com a minha família, minha esposa Rute, e minhas filhas Sara, Miriam e a Noemi que já nasceu em Belize.
Na chegada senti-me um bocado deslocado, sem saber como começar o trabalho. As línguas influentes são o inglês, espanhol e o crioulo local. A religião predominante é a evangélica, e as seitas esotéricas são uma minoria. O país tem muitas carências sociais, uma vez que a droga é barata e abundante, e as pessoas drogam-se com toda a naturalidade. Os mais jovens usam-na como
se fossem ao café, bem como o álcool e o “Rektup”, que é uma bebida alcoólica e alucinante,
muito consumida. E há alguns que bebem álcool puro.
A maior dificuldade na recuperação dos nossos homens, é a libertação do álcool e das drogas,
uma vez que elas fazem parte da cultura deste povo. Mas há bons resultados, graças a Deus.
Há muitos sem-abrigo e a REMAR tenta ajudar os mais novos através de um refeitório social, os
adultos convidamos a ser entrarem no lar. Também dispomos de um refeitório social para adultos carentes da sociedade, onde servimos refeições, à exceção dos fins-de-semana.
No local de culto da ICCM, às quartas-feiras, temos oração, às quintas-feiras e domingos anunciamos o evangelho, isto em Belize City. A maior dificuldade do trabalho ali, é conseguirmos os donativos de subsistência básica. Por essa razão oramos e pedimos que se lembrem de orar também por este assunto. Deus tem sido Fiel, e nunca, até hoje, nos faltou nada, nem para a minha
família bem ou para o Ministério.
Agradecemos o esforço de Portugal no envio de contentores, que é sempre de grande alegria
quando vemos chegar as coisas que necessitamos para uso pessoal e para partilharmos com os
que nada têm.
Belize está na rota de muitos furacões, mas graças a Deus, que nestes cinco anos, apenas passámos por um, e assim o ministério tem sido poupado. Já atingimos vários objetivos, e nesta altura
estamos a preparar a Quinta da Primeira Fase, para recebermos casais em situação de emergência, com pelo menos 4 Shilter, que são refúgios, abrigos resistentes a furacões.
Vamos celebrar o terceiro casamento ali, o que é sinal de crescimento. Também nos dá imensa
alegria quando recebemos a visita dos nossos responsáveis, o pastor Luís Miguel e sua esposa
Sandra Santos. Mantemos comunhão e atividades conjuntas com outros grupos evangélicos, em
especial de cariz infantil, o que alarga a nossa visão em Cristo. A Ligth House Ministry tem sido
aquela com quem trabalhado mais de perto.
As reuniões da REMAR da América Central realizam-se três vezes por ano em Guatemala, e é de
grande bênção e de ânimo, estarmos com os irmãos ali. Nós como missionários, pela primeira
vez, num país tão distante, sentimo-nos compensados porque onde quer que Deus nos envie e
andemos em obediência, estamos bem. Estamos satisfeitos por ver as nossas filhas bem integradas na escola, todas elas com excelente aproveitamento, ficando no quadro de honra, e isso anima-nos, e quem sabe, estão aí as futuras missionárias, e o mesmo acontecendo com os nossos
dois rapazes em Portugal.
A Comunidade oscila entre as 40 e 60 pessoas.
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No dia 26 do passado mês de julho, a Família Afonso
partiu para a nossa Missão de Moçambique, depois
de algum tempo de espera, até que as suas duas meninas pudessem completar o ano escolar em Portugal. A seara continua a ser grande, mas quando a
igreja ora para que Deus levante obreiros, conforme
Mateus 9:38, Deus sempre chama e envia.
Eles foram engrossar o número daqueles que, por
amor a Deus e ao próximo, colocam as suas vidas nas
mãos de Deus para serem úteis no Seu Reino.

A revista CONTACTO deseja ao Vítor, à Ana à Paula e
à Maria, que Deus os abençoe abundantemente e
lhes dê muita graça nesse campo de trabalho. Como
igreja estaremos orando por eles.

O irmão Rui China, sua esposa Sónia e os
filhos, Tiago e Carolina, rumaram da Remar Portugal à Remar África do Sul.
O pastor Luís Domingues, que é o responsável pela Obra ali, apresentou esta
família à comunidade sul africana, que os
ajudarem no desenvolvimento do trabalho do Senhor ali.
Deus seja glorificado por aqueles que
ainda hoje estão dispostos a deixar tudo
para servirem Jesus. A recompensa de
Deus, é certa.
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PODE OUVIR OS 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



www.corpodomessias.org

Locais de Pregação
PORTO
Rua da Firmeza, 369

SETÚBAL

Domingos 11.00 horas

Travessa da Carranca, 9

COIMBRA

Sábados 17.00 horas

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

