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EDITORIAL
A FONTE DA SABEDORIA
Entendemos que a sabedoria é bastante importante ao longo de toda a vida. Deve ser aprendida
desde muito cedo para ser aplicada nas diversas áreas. Ela é fornecida de diversas fontes, mais
ou menos acessíveis, mas é preciso haver alguma diligência para a adquirirmos. Nós nascemos
ignorantes a tudo o que nos rodeia, e aos poucos, vamos aprendendo o que nos é comunicado
para agirmos de acordo com a sabedoria adquirida, à medida que nos desenvolvemos, crescemos
e amadurecemos. Com o passar dos anos, alguns acham que já não há muito mais para aprender.
São tantos os sábios que nos rodeiam, e pensamos que se nos misturarmos com eles, tornamonos sábios também… Mas afinal de onde vem toda essa sabedoria? Vem de todo o tipo de fonte
humana. Ela é relativa e esgota-se com argumentos fracos, falíveis e desprovidos do que é absoluto.
Bebemos dela, mas a sua ineficácia é gritante porque não satisfaz plena e completamente a
necessidade humana. Paulo chegou a confessar o seguinte: “As quais coisas, todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens; as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria,
em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a
satisfação da carne.” Colossenses 2:22,23
Esta conclusão do Apóstolo Paulo deve levar-nos a uma reflexão honesta. Concordo plenamente com
o que ele diz. A sabedoria humana vai satisfazendo o ego, mas não o coração. O tipo de sabedoria
aprendida fora de Deus, pode ter aparência de sabedoria, mas não o é, na sua essência.
A verdadeira Fonte de Sabedoria, encontra-se na Palavra de Deus, para escândalo de muitos.
Podemos não concordar, mas isso não invalida “a verdade” .
A Fonte de toda a sabedoria, a que permanece para sempre, está bastante clara em muitos corações
dos que amam a Deus e à Sua Palavra. Salomão esclarece-nos no seguinte: “O temor do SENHOR é o
princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.” Provérbios 1:7
Job também refere o mesmo assunto: “E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o
apartar-se do mal, é o entendimento.” Job 28:28
Outros textos bíblicos fazem referência à mesma verdade: Salmo 111:10; Provérbios 9:10, 15:33
TEMER A DEUS é respeitá-Lo e reverenciá-Lo, reconhecendo a Sua grandeza e a Sua santidade,
Provérbios 14:12. “Temer a Deus” não é o medo que nos faz fugir Dele, 1 João 4:18. É antes, o
respeito, como tivemos oportunidade de ler anteriormente. Hebreus 12:28, o amor, Mateus
22:37, a obediência, Eclesiastes 12:13; Atos 10:35; 2 Coríntios 7:1, e a adoração devida a Ele,
Deuteronómio 6:13-15.
Para sermos SÁBIOS, dizem os “experts” , que é necessário possuir uma combinação de astúcia,
experiência, discernimento moral, conhecimento enciclopédico, certa habilidade literária, e
capacidade para julgar ou governar.
Mas a verdadeira SABEDORIA, vai muito além disso, e adquire uma conotação muito especial porque
une todas essas coisas com um elemento divino, O TEMOR DE DEUS. Esta é uma característica que
considera o homem como um ser importante perante a vida e as relações sociais. Esta é a fonte
de toda a sabedoria. É necessário nos focarmos nela, e ter a coragem de aplicá-la ao nosso viver
diário, mantendo sempre a “distância” e a “prudência” adequadas da “sabedoria humana”, para que
não percamos esse temor. Esse é o segredo de uma vida bem-sucedida.
Há um conselho bíblico, “GUARDA AS PALAVRAS DE DEUS, E ELAS TE GUARDARÃO”.
JF

CONGRESSO

REMAR INTERNACIONAL

Nos dias 6 a 8 de setembro, celebra-se em Espanha o Congresso da Remar Internacional. Ore.
Que o Deus de toda a misericórdia e graça, abençoe todos os congressistas, pastores convidados, visitas.
Nada mais enriquecedor do que o povo de Deus, junto, em harmonia, para que o Espírito de Deus se
manifeste.

Palavra Pastoral
EDIFICAR A CASA
“As sete colunas da sabedoria”
Pr. Luís Miguel Santos

(...Continuação do estudo da revista anterior...)
3-A Casa deve ser construída com valores divinos.
Nós devemos estar convictos de que aquilo que
somos, é aquilo que Deus diz. E nós estamos
em construção, por isso devemos edificar com
Sabedoria.
4-Só há duas espécies de construtores
Ou há o construtor que é prudente e constrói
sobre a Rocha, ou é insensato e constrói sobre
a areia.
5-Só há duas espécies de fundamentos ou solos:
Rocha ou Areia
6-Cada Vida é também cada “Casa”.
Nós somos “Casas construídas” que são
testadas e provadas! Todos nós passamos por
provações, por tempestades, por adversidades.
E a qualidade de uma construção é vista
pela resistência que ela demonstra após as
tempestades. Conta-se uma história que
exemplifica isto.
“Um famoso construtor construía chalés de
lux há mais 30 anos, e teve durante todo esse
tempo, um homem que era o seu braço direito,
aquele que executava e dirigia as equipas.
Como este construtor estava para se reformar,
quis tirar primeiro um ano sabático, e pediu ao
seu empreiteiro, um companheiro de 30 anos, o
seu braço direito, que desenhasse uma casa que
ele pudesse construir e que fosse esplendorosa,
segura e o mais confortável possível, que ele
não olhasse a gastos.
E partiu de viagem.

O empreiteiro decidiu aproveitar aquela “deixa”
para ganhar mais dinheiro do que nunca, e
usou materiais de “baixa qualidade”.
Passado um ano, o seu Patrão Construtor
regressou, e ambos foram ver a última casa
que tinha sido mandada construir. Embora
exteriormente fosse esplendorosa, grande e
luxuosa e aparentemente segura, o empreiteiro
sabia bem que não era assim.
No fim da visita à casa, o Dono da Empresa,
pegou na chave e colocou-a na mão do
empreiteiro, e disse-lhe, “Aqui está a casa
que construíste para ti, como prémio do teu
empenho durante estes 30 anos de dedicação!”
Ao construíres a Casa chamada Vida, tu vais
viver nela, serás obrigado a viver nela!
7-É na adversidade que damos Graças a Deus por
sermos Igreja de Cristo.
Há gente crente que fica maluca, louca, vai para
o hospital, entrega-se à depressão, à angústia,
quer suicidar-se, toma medicamentos,
esconde-se em casa, não aparece, fica sem ver
a luz.
Muitos são crentes, têm Bíblia, vão às Igrejas,
mas, quando vem a tempestade e o vento, eles
não têm bons materiais, e a casa cai, e é grande
a ruína!
Vamos perceber por que Salomão nos adverte
a construirmos a casa sobre as sete colunas!
Ele disse que seria uma casa construída com
sabedoria, que resistiria às tempestades, que
traria felicidade, paz e prosperidade.
Será isso que queremos? É mesmo isso que eu
quero?
Mas é isso que todos nós necessitamos!

Quais são as sete colunas da
Casa?

O poder da vida e da morte está nas palavras
ditas. Se o que têns para dizer não é da parte de
Deus, é melhor estares calado.

I - O TEMOR DO SENHOR

c-Será que as nações temem o Senhor?

O temor do SENHOR é o princípio da ciência;
os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Provérbios 1:7

Todos usam o nome do Senhor em vão, adoram
outros deuses, e vemos as pessoas chamarem
esse pecado de “Hedonismo”, “Multiculturalismo”,
mas não será mesmo Paganismo? Assassinam-se
bebés, facilita-se a morte dos idosos, permite-se
e promove-se leis antinaturais, fazem-se políticas
que promovem o homossexualismo e a mudança
de sexo, dão liberdade a ideologias totalmente
depravadas e desprovidas de senso comum. E
dizem alguns que isso é “sair do armário”. Mas a
verdade é que o mundo perdeu o temor do e ao
Senhor.

O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria,
e a ciência do Santo, a prudência. Provérbios 9:10
O temor do Senhor é a chave da sabedoria e
conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido
do conhecimento. NKJ
O que é ter temor de Deus?
Temor de Deus não é sentir medo de Deus,
achando que, se Jesus viesse amanhã, ficarias
cá. Não! Se Jesus vier amanhã todos quantos nos
tenhamos arrependido da nossa vã forma de viver,
iremos com Ele, porque já estamos santificados
por Ele, justificados em Cristo.
a-Temer, significa reverência e respeito.
A questão é se temes mesmo o Senhor. O que
sai da nossa boca é o que está no nosso coração.
Que palavras saem da nossa boca? Serão
palavras de vida, de edificação, de consolação,
de admoestação, de ânimo e de instrução? Ou
serão palavras de escárneo, de julgamento, de
murmuração e de queixa?
b-Temer é querer ter um trabalho aprovado por
Deus.
“Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes
diante do Senhor que não tenham contendas de
palavras, que para nada aproveitam e são para
perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te
a Deus aprovado, como obreiro que não tem de
que se envergonhar, que maneja bem a palavra
da verdade. Mas evita os falatórios profanos,
porque produzirão maior impiedade.“
2 Timóteo 2:14-16

E não será tempo da Igreja de Cristo “sair do
armário” e se posicionar neste mundo?
As nações louvam a adoram falsos deuses e
demónios. As nações esquecem-se de Deus.
“Porque o dia do SENHOR está perto, sobre
todas as nações; como tu fizeste, assim se fará
contigo; a tua maldade cairá sobre a tua cabeça.
Porque, como vós bebestes no monte da minha
santidade, assim beberão de contínuo todas as
nações; beberão, e engolirão, e serão como se
nunca tivessem sido. Mas, no monte Sião, haverá
livramento; e ele será santo; e os da casa de Jacó
possuirão as suas herdades.“ Obadias 1:15-17
“Ora, amados, pois que temos tais promessas,
purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santificação no temor
de Deus.” 2 Coríntios 7:1
“E a sua misericórdia é de geração em geração
sobre os que o temem.” Lucas 1:50

Há um ditado popular, “Diz-me com quem andas
e te direi quem és”, mas neste caso seria, “Diz-me
quais são as tuas palavras e eu te direi quem és”.
Amas o Senhor ao ponto de O temeres e de O
reverenciares?
Até o tolo é considerado sábio quando se reserva
ao silêncio.

(Continua no próximo número)

Remar Cabo Verde
Existem multidões em todo o mundo que recorrem às lixeiras municipais
e aos caixotes de lixo, para se alimentarem de restos, ou oara angariarem
“artigos” recicláveis para sua fonte de rendimento.
A única atitude de muitos é olharem para baixo, para o lixo, para ver
o que podem encontrar, em vez de olharem para o Céu, e pedirem o
socorro de Deus…
A REMAR SOS CABO VERDE trabalha também para retirar as pessoas
desta situação, neste país.
Nós lançamos a semente da Fé, para eles poderem ter Esperança. Assim
sendo, nós oferecemos uma refeição, roupa, e alimentos para eles
levarem para as suas casas. Também oferecemos brinquedos para as
crianças que procuram no meio do lixo todo o tipo de materiais para
poderem sobreviver.
Este foi um dia especial para quem esteve presente para apoiar estas
pessoas, como é o caso dos nossos Voluntários e Missionários.
Deus encontrou-nos e nos levantou da condição em que nos
encontrávamos, lavou-nos, e com aquilo que Deus nos acrescentou,
olhamos para o nosso lado e vimos "O Próximo”.
Este é o nosso agradecimento e a nossa Missão: “Amar ao próximo como
a nós mesmos”.
Em Cabo Verde, nós temos alcançado a comunidade em tão pouco
tempo. Temos recebido o apoio das Entidades Governamentais,
nomeadamente das delegações da Remar em Portugal e Espanha, que
tem ajudado diretamente as necessidades desta comunidade.
Abrimos os Centros de Acolhimento e de Desintoxicação para Alcoólicos,
que é um dos grandes problemas sociais deste país, para além da
pobreza. Abrimos o REFEITÓRIO SOCIAL para apoiar na Alimentação de
toda a comunidade local, na sua maioria, crianças.
Este é o Projeto de Amor ao Próximo, que tem como objetivo “ajudar
sem receber nada em troca”, e queremos convidá-lo a fazer parte deste
Projeto, através dos seus donativos.
Por favor colabore com a nossa missão em Cabo Verde, bem como
noutros países onde realizamos os mesmos Projetos de Apoio Social.
Pode também fazer Voluntariado juntamente connosco. Temos todo o
interesse que todos vejam a necessidade alheia, e participem do Evento
mais gratificante que um ser humano por fazer, que é o de “Ajudar o SEU
Próximo”.
A sua contribuição é muito importante!

REMAR em movimento
A Família do Missionário Nilson
Salazar vieram da Guatemala para
servir ao Senhor na Remar Portugal.
O irmão Nilson, experiente nas
áreas da informática e música
é muito necessário no nosso
ministério.

“Prezados amigos e irmãos:
Somos uma família formada dentro do Ministério Remar Guatemala. Conhecemo-nos desde
muito jovens, e graças ao exemplo de muitos irmãos que trabalharam connosco, decidimos
também colocar as nossas vidas, com as nossas qualidades e fraquezas, aos pés do Senhor, e
servi-Lo na Equipa de Voluntários dentro desta Associação.
Sentimo-nos felizes por nos podemos juntar a esta linda Comunidade. Agradecemos a Deus e
aos irmãos que nos têm abençoado com todos os cuidados e atenção desde a nossa chegada.
Esperamos que Deus nos permita retribuir esta chamada especial, colocando a nossa mão
firme em Cristo, e não olhando para trás, esperando que Ele nos mantenha dignos de O servir
até o fim dos nossos dias. Sabemos que todos os dias devemos tomar a nossa cruz, e que
cada dia acarreta as suas lutas, mas também sabemos que Deus é Soberano e Fiel sobre a
nossa família. Cá estamos, e colocamos os nossos corações ao serviço de Deus, servindo-O
através da nossa Família Espiritual. Deus abençoe a todos.”
Atenciosamente!!
Família Salazar

Curso de Discipulado
No domingo dia 25 de agosto, na Congregação de S. Pedro do Estoril, orámos por quatro
jovens, que foram para Espanha fazer o curso de discipulado.
Da zona norte: António Costa Magalhães
Da zona centro: Luís Miguel Silva
Da zona sul: Pedro Miguel Salgueiro e Isidro Marques Cardoso
A Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus 9:37
Que o Senhor continue a levantar mais obreiros para a Sua Seara.

Projeto SOS Remar
ANJOS DA NOITE
A Remar SOS, é um dos nossos Projetos que visa o Apoio a Vítimas de Catástrofes Climáticas,
e/ou em Extrema Pobreza em quase todos os países onde nos encontramos a realizar o nosso
Trabalho Social.
No começo chamamos este projeto como “Anjos da Noite” porque saíamos à noite para
apoiar e resgatar pessoas nas ruas das localidades onde se encontravam a pernoitar. Assim
foi o começo deste projeto, onde muitas pessoas foram retiradas das ruas, cada uma com
diferentes problemas sociais ou dependências.
Já se passaram 30 anos de Apoio Social dentro e fora de Portugal, e assim podemos ver o
resultado deste projeto de Amor ao próximo.
Com o passar do tempo, a decadência social, os problemas financeiros entre outras
problemáticas que as famílias enfrentam, decidimos acudir às suas necessidades com o
Projeto SOS.
Podemos assim auxiliar pessoas e famílias inteiras em pobreza extrema, a pessoas vítimas de
catástrofes climáticas, como é o caso dos terramotos, ciclones e cheias, com a Distribuição
de Alimentos. Os Projetos de Rua também prosseguem para retirar as pessoas do lugar e
situação em que se encontram. E assim, tanto os Projetos anteriores como estes fazem parte
de um leque de necessidades que desejamos colmatar. A sua cooperação é muito necessária
e pode marcar a diferença.

HONG KONG

Há milhões de pessoas que vivem na China em
condições de Pobreza Extrema, e sofrem de má
nutrição.
A Pobreza Extrema está localizada sobretudo nas
zonas rurais da China, as quais se multiplicam seis
a oito vezes mais, os problemas da desnutrição das
cidades.
Nas tardes de Sábado, a REMAR HONG KONG faz
uma Distribuição de Alimentos a estas pessoas,
realizada pela nossa equipa de Voluntários, em
tempos difíceis e de escassez! Graças a Deus por
este tempo!
A REMAR HONG KONG está neste país desde 1998.

MOÇAMBIQUE
Moçambique foi cabeça de cartaz dos Noticiários
após o ciclone IDAI ter afetado a cidade da Beira, e
aos poucos estejam a perder o interesse no Apoio
aos afetados.
Depois da chegada de um contentor de Ajuda
Humanitária de Portugal para a cidade da Beira,
a nossa equipa REMAR SOS, distribuiu Vestuário
enviado pela Associação Remar Portugal e Partilha
Constante Associação.
Esta foi uma das maneiras de abençoar as Mães
da Comunidade da Zona Verde, onde fica o
nosso Refeitório Social Solidário. E assim sendo,
continuamos a alimentar as crianças que vêm até
os nossos centros, à procura de comida e de bens
essenciais.
Continuamos a orar para que Deus abençoe esta
cidade e esta população tão carente.
O PROJETO REMAR SOS está a ser realizado em
todos os países onde a Remar está presente. Graças
a Deus conseguimos apoiar e resgatar muitas
pessoas da morte, com muito e com o pouco que
tens ofertado.
Por favor, continuar a ajudar tantas vidas em
angústia e Pobreza Extrema espalhada por este
mundo.

Programa de
Apadrinhamento
de Crianças

Sê o padrinho ou a madrinha que
uma destas crianças precisa!

Projeto REMAR
Envio de Contentores
É com alegria que informamos que foi
enviado mais um Contentor de Ajuda
Humanitária para a África do Sul. Todo
o seu conteúdo é para autosustento do
nosso ministério e para angariamento
de fundos de modo a podermos ajudar
aqueles que mais necessitam.
Agradecemos a todas as Empresas,
Sócios e Voluntários da REMAR
PORTUGAL por tornar possível este
Projeto de Ajuda aos Mais Necessitados.

Sabias que...
... Há diferença entre oração e clamor!
A oração, numa linguagem simples e acessível, significa “falar com Deus com afecto”. Aí está
uma consciência humana de quem Deus é e de quem nós somos. Não é algo religioso, nem uma
repetição mecânica decorada e repetitiva. É linguagem do coração, que muitas vezes nem sai por
palavras, mas por lágrimas, a linguagem da alma.
Clamar é suplicar, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta.
Podemos falar com Deus, sem que seja necessário clamar, mas é impossível clamar sem que haja
oração. Há alturas em que o sufoco precisa de ser expresso diante do nosso Deus.
São muitos os que debaixo das pressões da vida, das circunstâncias adversas, esquecem-se ou
perdem a vontade de clamar. Muitos deixam de orar e simplesmente emudecem para com Deus.
Outros consideram que uma vez que entregaram as suas vidas nas mãos e aos cuidados de
Deus, e acham que como Deus conhece tudo, não precisam dizer nada do que vai nos nos seus
corações, e, na sua ignorância, culpam a Deus pelas coisas más que têm de passar. Mas o Deus
Vivo que servimos, é Pai, e mesmo conhecedor de todas as coisas, gosta de ouvir a nossa voz, o
partilhar do nosso coração. Esta é a forma de comunicarmos com Deus, de chamarmos a Sua
atenção para nós, de pedirmos a Sua intervenção a nosso favour e de outros.
O desespero e a angústia, a injustiça e a necessidade são motivos para clamar…
Somos tentados na nossa debilidade a abandonar as soluções de Deus e procurarmos as nossas
próprias soluções. Mas essa é justamente o momento de clamar! Há promessas de Deus para
aqueles que clamam a Ele:
“Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não
sabes.” Jeremias 33:3
“Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; derrama o teu coração como
águas diante da face do Senhor; levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos,
que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas.” Lamentações de Jeremias 2:19
Se o fizeres Deus jamais te deixará sem resposta. Há testemunhos na Palavra de Deus que devem
animar-nos a nos aproximarmos de Deus com confiança. Quando tu te curvas diante Dele para
gritares as tuas necessidades, Deus inclina os seus ouvidos para te atender. Ora repara:
“Clamou este pobre, e o SENHOR o ouviu; e o salvou de todas as suas angústias.” Salmo
34:6
“E Asa clamou ao SENHOR, seu Deus, e disse: SENHOR, nada para ti é ajudar, quer o
poderoso quer o de nenhuma força; ajuda-nos, pois, SENHOR, nosso Deus, porque em
ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão; SENHOR, tu és o nosso Deus,
não prevaleça contra ti o homem.” 2 Crónicas 14:11
Havia uma mulher cananeia que tinha a sua filha escravizada por uma FORÇA demoníaca que não
a deixava viver uma vida normal, mas esta mãe clamou a Jesus, que a libertou-a pelo PODER da
palavra da Sua boca. (Mateus 15:22). Havia um cego que clamour e voltou vendo. (Lucas 18:3538). Estêvão intercedeu clamando por aqueles que o apedrejavam até à morte. (Atos 7:60).
Leia com o coração este texto: “E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que

clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?” Lucas 18:7

Testemunho
Conheci Jesus em 1995, ao chegar à REMAR desesperado e
em grande angústia.
Foi na minha incredulidade que orei pedindo a Deus que
me ajudasse, se Ele realmente existisse. E Ele respondeume, mostrando-me o lugar ”REMAR”, escrito bem grande
numa das paredes da cidade. Mas eu não quis.
Ouvi uma voz que me dizia, “Pediste-me ajuda! Aí está!”
Ainda incrédulo, dei um passo de fé, e pensei “Se provo isto,
não perco nada”.
O caminho foi longo, com muitas lutas e provas, mas vejo
que Deus esteve sempre comigo, mesmo quando me
desviei Dele, mesmo aí, Ele esteve comigo.
Estive longo tempo apartado de Deus. Fechei as portas do
meu coração, dando lugar somente a coisas mundanas, até
que entendi que sem Ele não sou nada. Havia dois tipos de
vozes internas no meu ser. Uma dizia-me, “Jamais podes ser
de Deus!”, mas outra dizia, “Eu aborreço o pecado, mas amo
o pecador. Fala comigo! Eu não te condeno. Eu paguei o
preço por ti, pela tua salvação!”
Eu andava triste e envergonhado até que caí em mim, e
reconheci que precisava mesmo de Deus. Eu já estava VAZIO.
No meu desespero, pedi que Deus então me enviasse UM
ANJO para que eu tivesse a certeza que Ele estava a cuidar
mesmo de mim.
E aconteceu isso. Um dia, recebi uma chamada telefónica,
“Alô Manolo! Sou Angel”.
O meu coração deu um salto. O anjo que pedi, estava ao
telefone?
Angel Chaparro era um dos voluntários da REMAR, e faloume que eu voltasse a Cristo, que Deus era um Deus de
Amor, que não me condenava e que eu me reencontrasse
com Deus.
Recordei-me da minha oração e tomei a decisão de voltarme para Cristo e ingressei ao ministério até hoje. Já estou
em Portugal há mais de um ano e confio em Deus!

Um homem
com
propósito

Uma das minhas últimas experiências foi passar por um CHOQUE DE MORTE numa crise de saúde
no hospital onde estive internado por largos dias. No meu coração orei e tive a consciência de estar
mesmo morto, mas ao mesmo tempo, orando, tive consciência de estar vivo e falando com Deus.
“ Tu tens um propósito comigo que ainda não acabou. Vais mostrar à Ciência e aos médicos que
estás vivo. Vais ficar bem! Fica tranquilo!”
Quando me tranquilizei com esta palavra, veio uma paz tão grande ao meu coração, (depois de
passar por crises de grande ansiedade), e reanimei-me e voltei a ser quem era antes desta crise.
Vou ter de fazer uma cirurgia em Londres, porque não há especialidade em Portugal, mas estou
confiante, pois sei que a minha vida tem um propósito.
Portanto este é parte do meu testemunho que estou vivenciado, mas depois testemunharei da
grande vitória que o Senhor me concederá pelo cumprimento da Sua Promessa.
A ICCM e a REMAR Internacional está orando pelo Manolo, que “o Senhor tirou das trevas para a
Sua maravilhosa Luz, para que ande na Luz como Ele na Luz está”. E cremos que o Senhor é TodoPoderoso para fazer nele mais do que pedimos e pensamos, para a Glória Dele.

Página Feminina
JOANA – Um exemplo de humildade
Lucas 8:1-3
Joana fazia parte do Jet Set das pessoas da sua época. Ela estava entre “os grandes” da coluna
social, pois fazia parte da Corte de Herodes.
Joana foi testemunha da morte de João o Baptista.
Ela viu diante de si a cabeça de um homem que quis falar a verdade, denunciando o pecado
do rei Herodes, traindo o seu irmão Filipe com Herodias, a sua esposa.
Depois desse assassinato, Joana temeu pela vida de Jesus e dos seus seguidores.
Passou a ser uma das seguidoras de Jesus, servindo com os seus bens, auxiliando os
necessitados que iam encontrando no Seu ministério.
Joana não se envergonhou de Jesus nem do Seu Evangelho.
Ela fez parte do grupo de mulheres que presenciou, fisicamente, Jesus ressuscitado.
Joana foi um exemplo de humildade.
Joana amou Jesus e teve a alegria de ser curada por Ele e de O servir.
Ela era muito rica, casada com Cusa, o administrador das propriedades de Herodes.
A vida dela foi transformada quando conheceu o Rei dos reis, Jesus, o Senhor e Salvador.
Ela concluiu que os ricos com quem convivia eram pobres, e que os pobres, como Maria, mãe
de Jesus e Isabel, eram, na verdade, pessoas RICAS.
Joana, à medida que ia aprendendo de Jesus, ia testemunhando Dele a outros.
Joana seguiu Jesus, abertamente, sem temer, com espírito forte e corajoso. Ela foi curada de
enfermidades físicas e liberta de espíritos malignos. (Lucas 8:1-3).
Não sabemos se ela estava também junto à cruz no dia da crucificação, mas sabemos que
ela sempre esteve junto com Maria Madalena, e com Maria mãe de Tiago, para anunciar que
Jesus tinha ressuscitado. (Lucas 24:9,10).
Joana foi bem aceite por Jesus e pelos seus seguidores. Sentiu a mão de Deus no seu corpo
e na sua alma.
Amava-o tanto que O serviu, e pertenceu ao grupo de mulheres que tratou do corpo de
Jesus para a sua sepultura, com especiarias e unguentos.
Em época de perseguição e risco de vida, Joana correu para anunciar as Boas Novas. da
Ressurreição de Jesus. Ela reconheceu que os ricos da sua sociedade também precisavam de
Salvação.
Joana não mediu esforços para seguir Jesus com o seu trabalho e bens, socorrendo-os com
o que de melhor possuía.
Não se importou de descer do “seu poder” e de ser uma Discípula Fiel.
Tu também podes orar, “Senhor toca a minha vida, de maneira que eu tenha O CORAÇÃO e
as MÃOS ABERTAS para o Teu serviço. Quero pertencer ao grupo de mulheres que te servem
com todo o coração”.

Atividades da Remar

Porto

Refeições Solidárias
A Remar Porto mantem-se firme no seu propósito
de manter as refeições Solidárias, no trabalho de
solidariedade, que nas primeiras quintas-feiras, que é
realizada na sede das suas instalaçõesda REMAR PORTO. A
afluência é cada vez maior devido, não somente, ao prato
de comida substancial que é fornecido, mas também à
grande necessidade de companhia que muitos têm. A
SOLIDÃO é cada vez maior na sociedade em que vivemos...

Campanhas de Evangelização
Realizou-se no mês de
Julho uma Campanha de
Evangelização e Sensibilização
Contra as Drogas e Outras
Dependências
foram
realizadas no mês de Julho
pela REMAR/ICCM na cidade
de Matosinhos.
Houve testemunhos públicos
da fé em Cristo, com os
resultados evidentes. Alegranos aqueles que param,
ouvem a mensagem bíblica, os
cânticos, recebem informação
e procuram a nossa ajuda. É
para isso que esta Associação
existe, dando oportunidade
para uma novidade de vida a
quem realmente necessita...

Jesus prometeu...
...Voltar outra vez.
“E, se eu for e vos preparar lugar, VIREI OUTRA VEZ e vos levarei para mim mesmo, para que,
onde eu estiver, estejais vós também.” João 14:3
As promessas feitas pelo Senhor Jesus são sagradas. Logo há certeza no nosso coração de que Ele
virá. Os anjos corroboraram as Suas Palavras: “E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele
subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram:
Varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em
cima no céu, HÁ-DE VIR assim como para o céu o vistes ir.” Atos 1:10, 11
Quanto ao dia e hora não temos a possibilidade de saber, esse é um direito exclusivo de Deus Pai:
“Porém daquele Dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas
unicamente meu Pai.” Mateus 24:36
Apesar de não saber o dia e a hora, assegura-nos de que a ninguém será revelado, mas há sinais
que nos vão alertando sobre a sua chegada. Mateus, regista as palavras de Jesus, assemelhando a
altura da sua eminente vinda, com a figura do que aconteceu no tempo de Noé.
“E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.” Mateus
24:37
As pessoas no tempo deste homem levavam vidas normais e seculares, ignorando Deus e os seus
avisos. Vejam se não são muito semelhantes os dias daquela altura com os nossos dias.
“Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e
davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até
que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.”
Mateus 24:38,39
Assim será também na vinda do Filho do Homem.
Esta palavra de Jesus deve despertar os nossos corações, para que não nos tornemos negligentes
e descuidados, mas pelo contrário, estas palavras criem em nós uma grande expectativa, porque
sem que nos apercebamos Ele pode voltar a qualquer instante! A nossa atitude deve ser uma
atitude de vigilância. Não queremos ser surpreendidos por estarmos distraídos com as coisas que
se vão desenrolando diante de nós.
“Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em
que não penseis.” Mateus 24:44
Paulo aos crentes de Tessalónica exorta:
“porque vós mesmos sabeis muito bem que o Dia do Senhor virá como o ladrão de noite...
Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele Dia vos surpreenda como um
ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das
trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os
que dormem dormem de noite, e os que se embebedam embebedam-se de noite. Mas nós,
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade e tendo
por capacete a esperança da salvação.” 1 Tessalonicenses 5:2, 4-8
Coloquemos em nossos corações as últimas palavras de Jesus registadas na Bíblia, no livro de
Apocalipse 22:20, e, que elas sirvam cada dia como consolo aos nossos corações e daqueles que
tal como tal estão partilhando desta esperança que não nos confunde.

“Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente, cedo venho!”

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
S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nunes dos Santos, 21
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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