


 

SEJAMOS LUZ DO MUNDO! 

  

Aceitamos um desafio que não queremos de maneira nenhuma perder. 

Sabemos que não brilhamos com luz própria. O Único capaz de o fazer é o nosso Amado 

Salvador Jesus Cristo. Dele são as palavras:“...Eu sou a luz do mundo. Quem me segue 

não andará em trevas, mas terá a luz da vida.” João 8:12. 

Pelo facto de o seguirmos, temos a garantia de que não andamos em trevas, uma vez 

que viemos para a Luz. Acresce-nos a responsabilidade de Jesus ter dito: “… mas terá a 

luz da vida.” Logo, se somos portadores de luz, temos que a fazer brilhar, uma vez que 

a luz é para ser vista e desfrutada por aqueles que não gostam de andar em trevas.  

O apóstolo João mencionou isso: “Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim 

de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.” João 3:21. 

Em contrapartida os que vivem em trevas não se dão muito bem com a luz: “Porque to-

do aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras 

não sejam reprovadas.” João 3:20. 

Faz o que está ao teu alcance, provavelmente alguém vai beneficiar com a luz que tu 

emanas. Muitas das nossas imperfeições, são capazes de fazer com que a Luz não brilhe 

em todo o seu esplendor, mas em tempo de tão densas trevas ela não deixará de ser vis-

ta. O desafio é que “Jesus mais e mais em cada dia e que nós diminuamos”. 

Não fiquemos surpreendidos que muitas pessoas se sintam ameaçadas com o brilho da 

luz, nem desanimemos por isso acontecer, lembremo-nos de que já estivemos e vivemos 

na mesma situação e que à semelhança do que aconteceu connosco, muitos cheguem a 

perceber que é melhor viver na luz do que nas trevas. 

Nunca nos esqueçamos das palavras de Jesus, citadas no denominado Sermão do Monte, 

e que ainda ecoam para nos alertar de alguns perigos que nos podem ocorrer: 

“A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o 

teu corpo terá luz.Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. 

Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas!” Mateus 

6:22,23. 

Assim que se todo o corpo for resplandecente, sem nada oculto, em trevas, será bas-

tante luminoso! Será como uma tocha que brilha em todo o seu esplendor! 

Por exemplo, sabemos que é dar de comer aos pobres, é bom, mas somente se essa ati-

vidade for feita e movida por amor. Mas também será mau se for feita com o objetivo de 

chamar a atenção dos outros para aquilo que fazemos. As más ações e a má conduta 

não devem jamais são feitas com um bom motivo. Lembremo-nos das palavras de Pro-

vérbios 4:18,19: “Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando 

mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sa-

bem eles em que tropeçam.”  

Se vivemos em Cristo Jesus, e por Ele, brilhemos então como luzes do mundo, para que 

Ele seja visto e conhecido por todos! Mateus 5:14. 

J.F. 
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 UM FOGO, UM CHAMADO! 
     

 

(Continuação do número anterior) 

 

III. A SARÇA SEM CONSUMIR-SE, TIPIFICA A IGREJA PLANTADA 

SOBRE TERRA SANTA  

 

A Terra Santa deve ser pisada sem sapatos, (v. 5). Moisés tinha o 

seu calçado sujo pelo seu andar contínuo. O trabalho como um pastor representava 

uma condição de extrema sujidade que lhe cobria os seus pés. No nosso caminhar 

diário, muita coisa se apega ao nosso caminhar, que não pode entrar na Sua Presen-

ça. 

 

Onde quer que o Senhor esteja e a Sua presença, é Lugar Santo. É por isso Ele exige aos 

Seus adoradores, Santidade. Deus não permite nenhum tipo de sujidade na Sua Presen-

ça.  

Quando lemos a visão de Vida, em Apocalipse, vemos que esse lugar é desprovido de 

qualquer tipo de pecado. A Presença do Senhor naquele lugar requer dos seus habitan-

tes total santidade. Não é de admirar ver multidões vestidas com túnicas brancas. Quan-

do falamos sobre a presença de Deus, pensamos imediatamente em Santidade. Observe-

mos o seguinte: Quando tomamos a decisão de vir à Casa do Senhor, todos nós sabe-

mos que marcamos um encontro com Ele. Todos os dias o coração enche-se de muitas 

coisas que devem ser verificadas quando nos aproximamos de Deus. O salmista nos dá 

uma recomendação, de que peçamos ao Senhor que examine o nosso coração quando 

viermos à Sua Presença, (Salmo 139: 23, 24). Que calçado devemos nós tirar para estar 

na Sua presença? Como é que nos chegamos a Deus?  

 

A face do Senhor, deve produzir temor, (v. 6). Os versículos 2 e 3, nos mostram 

uma cena que é por demais bela e singular! Uma delas tem a ver com a curiosidade 

do pastor de ovelhas e a outra com a acção de Deus naquela aproximação entre o 

humano e o divino, (entre um mortal que será reconhecido como o homem que este-

ve face a face com o Senhor, o Santo Israel). Moisés, o escritor desta experiência não 

se lhe escapou nenhum detalhe do que ele experimentou. 

 

Assim temos a revelação que Deus fez de si mesmo a Moisés, e dos dois impactos extra-

ordinários na sua vida. Um deles é que Moisés encontrou Deus, (que é Deus de vivos e 

não de mortos!), que mencionou Abraão, Isaac e Jacob, (o Deus da história que Moisés 

sabia). E o outro foi o temor que o Deus que chama infundiu no seu coração.  

Se existe algo que é perdido muitas vezes pelos homens, é o temor de Deus! 

Quando Moisés cobriu o seu rosto por temor de olhar para Deus, era um sinal de reve-

rência, de respeito e de um temor que o levou ao quebrantamento. O temor de Deus de-

ve produzir em nós santidade, sem a qual ninguém verá a Sua face! (Hebreus 12:14). 

Não foi em vão que Jesus morreu pela Sua igreja para que fosse uma Igreja santa. 

(Efésios 5:25-30). 

 

IV. A SARÇA SEM CONSUMIR-SE TIPIFICA A IGREJA PROCLAMDO A SUA MENSAGEM 

DE LIBERTAÇÃO. 

 

Pastor  

Luís Miguel 

Palavra Pastoral 



1. A condição da escravidão desesperada, (v. 7, 9). A escravidão de Israel no Egito, 

tipifica o estado em que os homens se encontram sem Deus neste mundo, e é descrita 

por Deus de uma forma muito eloquente. Existem vários verbos que revelam o profun-

do conhecimento que Deus tinha do Seu povo escravizado. 

 

Deus disse que viu a aflição deles. Isso significa que Ele não era indiferente à sua dor. 

Depois disse que Ele ouviu o seu clamor pela punição imposta sobre eles pelos seus 

opressores. Disse que Ele conhecia as suas angústias. Mas também disse que ouviu o 

clamor do seu lamento que tinha subido à Sua Presença. 

 

Da forma como Deus falou com Moisés sobre o poder da escravidão, revelou que esta é 

a mesma condição em que vivem as pessoas sem Ele. Esse estado profundo que leva o 

homem a viver no pecado, é o que deve mover a Igreja a proclamar neste mundo an-

gustiado, a Sua Mensagem de Esperança! A igreja é a "sarça-ardente" que conhece a 

condição do mundo, e tal como Moisés, é chamada para ir até eles e dar-lhes a Liberda-

de! Não podemos ser indiferentes às suas necessidades! 

 

A determinação de Deus para os libertar, (v. 8). Deus não viu somente a condição 

do Seu povo escravizado, mas tomou as medidas concretas para os conduzir à Sua 

libertação. Moisés sabia do tão terrível estado em que o seu povo vivia. Ele até ma-

tou um egípcio que estava a maltratar um israelita, alguém do seu povo. 

 

Quando o Senhor o abordou para ele tirar o Seu povo da escravidão, isso deu-lhe uma 

grande esperança. Deus estava determinado a cumprir a Sua Promessa de Libertação, e 

desceu para os libertar dali e trazê-los para a Terra que lhes tinha prometido, onde ma-

nava leite e mel! 

 

A proclamação dessa mensagem de libertação, através de um arbusto que ardia em 

chamas sem se consumir, é exactamente uma visão daquilo que a igreja deve fazer pa-

ra liberar tantos homens que estão igualmente escravizados. Deus ainda está compro-

metido com a Igreja como esteve com Moisés, e a descer para libertar-nos da mão de 

Satanás para nos levar para a Canaã espiritual. 

 

CONCLUSÃO:  

Por que razão Deus escolheu a sarça para revelar-se? A sarça é a menos significativa 

entre as árvores de fruto. A sua estrutura não é boa para madeira, e nisso há simplici-

dade, há humildade. É símbolo de um lugar sagrado onde Deus pode fazer tudo. Em 

Juízes 9 encontramos a Parábola de Jotão, onde foi dada a oportunidade da oliveira, da 

figueira e da vinha reinarem sobre um reino, mas elas se recusaram. Mas quando foi 

perguntado à sarça, (espinheiro), ela aceitou sem grandes problemas. Deus escolhe 

sempre as coisas ou as pessoas mais simples na Sua Igreja, para as utilizar. Esta é a 

essência deste ensino! Deus escolhe o “arbusto”, porque é mais rápido a queimar e po-

de revelar o Fogo de Deus que não se apaga.  

 

O Fogo será sempre de Deus! O arbusto tipifica a Igreja. O Senhor anda no meio dela, 

e portanto deve ser um lugar de Santidade. Os servos devem manter o Seu fogo perma-

nente no altar, e anunciar a Sua Mensagem de Libertação para um mundo escravizado. 

Como Deus chamou Moisés, Ele também chama hoje os Seus filhos para usá-los pode-

rosamente! 



De 9 a 12 de novembro, do ano passado 

realizou-se em Madrid, capital da vizinha 

Espanha, nas instalações da Associação 

Betel, este Concílio. O tema “O Islamismo, 

e as várias formas de poder alcançar os 

seus praticantes”. Vindos de todos os con-

tinentes, reuniram-se naquele local, mais 

de 400 participantes, com uma represen-

tação de portugueses, a maior parte, ser-

vindo a Deus na ICCM. 

As ministrações no auditório principal fo-

ram de grande bênção e desafio ao povo 

de Deus. Os oradores, homens conhecedo-

res deste assunto, ministraram na unção 

do Espírito Santo, enriquecendo em muito 

as nossas vidas e ministérios. Fomos aler-

tados pelo Espírito Santo, através dos Seus 

servos, para a necessidade da “Igreja des-

ta hora”, e despertar e cumprir a sua mis-

são, face ao actual desafio da entrada do 

islamismo na Europa e no mundo.  

Nos workshops divididos com temas de 

interesse, os ensinadores, homens experi-

mentados nos assuntos escolhidos, foram 

capazes de transmitir a mensagem e a vi-

são de Deus para este tempo especial. Nos 

cultos celebrados nas noites do Concílio, 

houve um apelo com a resposta dos con-

gressistas para consagração e dedicação 

das suas vidas a Deus para um serviço 

mais intensivo nas missões mundiais. Em 

duas cerimónias distintas foi honrado o 

Fundador e Presidente do ministério RE-

MAR e ICCC, o Pastor Miguel Díez com  o 

prestigioso “Prémio São Paulo” que foi en-

tregue ao Pastor Juan Miguel Díez Álvarez, 

Fundador e Presidente da REMAR INTER-

NACIONAL, pela trajetória da sua vida em 

favor dos demais. 

O Pastor Miguel Díez também foi nomea-

do pela “Word Link University”, como 

“Doutor Honoris Causa em Divindades”. 



 

JESUS ENSINA-NOS A VIVER 

 

"Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio." Salmo 

90:12  

 

Um dos trechos mais extraordinários do chamado "Sermão do Monte" é quando Jesus 

fala da solicitude pela vida. Ele toma coisas comuns, como aves e flores, para nos en-

sinar Como não se deve viver e Como se deve viver. O seu ensino é prático e direc-

to, não deixando margem para qualquer dúvida. É claro que a princípio parece uma 

utopia o padrão de vida estabelecido por Jesus, mas o ideal não pode ser utopia. O 

ideal é uma possibilidade, e é isso o que Jesus quer nos ensinar em todo o "Sermão 

do Monte".  

Vamos examinar o texto de Mateus 6:25-35, dividindo-o em dois tópicos:  

 

I - Como não se deve viver. Talvez começando por dizer não ao nosso comporta-

mento vamos entender melhor o ensino de Jesus. Ao longo do texto em questão o 

Mestre da vida aponta quatro coisas que prejudicam o nosso viver diário.  

 O súbdito do Reino de Deus não deve viver ANSIOSO: "Não andeis ansiosos pe-

la vossa vida";  

 Não deve viver DESATENTO: "Observai as aves do céu... Considerai como 

crescem os lírios do campo";  

 Não deve viver DESNORTEADO: "Buscai primeiramente o reino de Deus e a 

sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas"   

 Finalmente, não deve viver INSEGURO: "Portanto não vos inquieteis com o dia 

de amanhã".  

 

II - Como se deve viver. Voltemos ao texto para tirar dele os ensinos de Jesus, como 

realmente devem viver os súbditos do Reino de Deus.  

 Primeiro o cristão deve viver de OLHOS ABERTOS: "Observai as aves dos 

céus... Considerai como crescem os lírios do campo". Jesus disse aos seus 

discípulos: "levantai os vossos olhos e vede os campos". Os nossos olhos fo-

ram feitos para olharmos para fora. Para vermos as obras de Deus.  

 Em segundo lugar o cristão deve viver DE BEM COM A VIDA. "Não valeis vós 

muito mais do que as aves?" No livro de Génesis lemos que Deus fez o ho-

mem à "sua imagem e semelhança". Não é isso maravilhoso?  

 Em terceiro lugar o cristão deve viver PRIORIZANDO AS COISAS ESPIRITUAIS: 

"Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino!" Paulo diz em Filipenses 4:19: 

"E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 

Jesus, cada uma das vossas necessidades."  

 Finalmente, em quarto lugar o cristão deve viver SOMENTE UM DIA DE CADA 

VEZ: "Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã 

trará os seus cuidados; basta a cada dia o seu próprio mal".  

 

Muitas vezes diz-se que viver é uma arte. É como viver na corda bamba.  

Isso pode ser para alguém que não tem como referência a pessoa de Cristo Jesus. Os 

cidadãos do Reino de Deus sabem que viver é muito mais do que uma arte, porque 

“Viver com Cristo e em Cristo” é viver uma vida abundante. João 10:10. 

O viver do cristão é uma expressão do propósito soberano de Deus. Paulo diz:  

 

“Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E 

a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e 

se entregou a si mesmo por mim.” Gálatas 2:20. 



ANGOLA E GUATEMALA 
 

 

Desta vez a Associação Remar Portuguesa e a 

Associação - Partilha Constante, enviam dois 

contentores para estes dois países de continen-

tes diferentes. 

Ambos levam uma carga semelhante. Devido 

ao crescimento do trabalho destas comunida-

des a nível de crianças e jovens, a carga dos 

dois contentores vai procurar minorar as neces-

sidades de materiais para equipar Colégios, 

Centros Pedagógicos e espaços lúdicos, com 

material mais moderno, para satisfazer os 

utentes que vão desde os 3 até aos 17 anos. 

Segue ainda equipamentos para remodelar re-

feitórios, deixá-los com melhores condições, 

não só de funcionamento mas também com 

equipamentos de última geração. Seguem ain-

da roupas, calçado, e outras materiais que 

sempre fazem falta. 

Para Angola vão alguns medicamentos para 

ajudar no combate ao “dengue”, e outros de 

primeira necessidade 

Desde já agradecemos às empresas e particula-

res que tornam de alguma maneira o envio 

destes e de outros contentores, a sua co-

participação é de grande ajuda. 

A rede de ligação entre as várias Associações 

Remar de outros países, neste momento é de 

grande bênção, por causa da logística e pela 

eficácia de fazermos chegar os materiais àque-

les que verdadeiramente precisam deles.  

A todos os que estiveram envolvidos nesta no-

bre tarefa, agradecemos e rogamos a Deus que 

vos abençoe e recompense poderosamente!  

Que desfrutem aqueles que a quem são destina-

dos! 



Leia Génesis 16:1-15 

 
No texto bíblico que lemos, Agar era escrava de Sarai e de Abrão, (antes dos seus nomes terem 

sido mudados para Sara e Abraão). Um escravo, fosse homem ou mulher, era alguém que não 

tinha direitos. Não eram considerados ou tratados como pessoas, mas como objectos. Os seus 

amos podiam dispor da vida deles como lhes apetecesse. Haviam bons ou maus amos.  

Na infelicidade de Abraão e de Sara, pelo facto de Sara ser estéril e sendo já uma senhora ido-

sa, causava ainda maior tristeza. Então Sara, com o intuito de ainda poder ter filhos, deu Agar 

sua serva, como mulher a Abraão, para que este tivesse filhos através dela.  

Sara deu-a a Abraão como esposa substituta, uma prática comum nesse tempo. Quando Agar 

ficou grávida, que era o que o casal desejava, Sara ficou tão ciumenta, que maltratou Agar a 

ponto de ela fugir. Apesar de ter sido Sara a planear que Agar tivesse um filho de Abraão, logo 

culpou o seu marido das consequências. 

“Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti; minha serva pus eu em teu regaço; 

vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos; o SENHOR julgue entre 

mim e ti.” Génesis 16:5. 

Muitas vezes é mais fácil culpar alguém das nossas frustrações, do que reconhecermos o nosso 

erro e de pedirmos perdão. Ainda que não seja o ponto principal que estamos a considerar, 

Agar, é bom mencionarmos este problema aqui, porque o mesmo também nos pode afectar, 

(se não afectou já.!) Sara exerceu a sua autoridade sobre a sua serva e maltratou-a. Agar reagiu 

como qualquer pessoa reage. A Bíblia menciona o seguinte: “E disse Abrão a Sarai: Eis que 

tua serva está na tua mão; faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fu-

giu de sua face.” (16:6). 

Sarai conseguiu primeiro o apoio total do seu esposo e depois afligiu a Agar, de tal maneira, 

que ela fugiu para longe deles.  

“E afligiu-a Sarai” - Humilhar ou tratar mal, (veja 31:50; Êxodo 22:21-23). A atitude e as ac-

ções de Agar não justificaram o comportamento de Sarai. Os humanos pecadores são egoístas 

e egocêntricos. 

Agar estava fugindo da sua ama e do seu problema. Será que isto que lemos nos diz alguma 

coisa? Quando nos encontramos num beco sem saída, é tentador fugirmos através das nossas 

próprias vias de fuga. Esta parece ser a forma mais fácil de enfrentarmos os problemas. E mui-

tos de nós, andamos sempre a saltar de um lado para outro, à espera que alguma vez, coisas 

comos as que estavam a acontecer com Agar, simplesmente desapareçam! Alguns passam a 

vida a fugir de si mesmos, mas isso não é possível. Ao agirmos dessa forma, vamos perceber 

que o nosso mundo se torna cada vez mais pequeno. Temos necessidade de descobrir algumas 

novas ideias sobre como lidar com estes problemas, por que senão, algum dia, não temos mais 

espaço nenhum para onde ir. É possível compreendermos melhor o problema e arranjarmos a 

melhor maneira de o solucionar. A FUGA NÃO É SOLUÇÃO. 

Deus vai sempre encontrá-lo, tal como aconteceu com Agar! (Génesis 16:9-11). Deus ncontrou-

a e tinha promessas para ela, e para o seu filho!  Agar foi apanhada no meio de uma luta que 

não era dela. Mas ela tinha que aprender também a gerir as coisas que vinham à vida dela. 

Fique firme no meio das adversidades e não desfaleça! Você tem um Amigo que o quer ajudar 

a viver acima daquilo que o apoquenta. O segredo da sua vitória está na sua fé em Deus. 

É preciso ganharmos estrutura para que não permitamos que o comportamento dos outros nos 

afecte.  

Todos nós queremos ser bem sucedidos, mas por vezes para chegar lá é difícil! E provas como 

estas podem acontecer em qualquer instante, mas sejamos fortes para permanecer onde Deus 

nos tem colocado para trabalhar connosco! 

Nesses momentos, Deus está mais perto ainda, e ouve os nossos lamentos. Torna-se necessá-

rio que aprendamos a expressar as nossas dores a Deus, em vez de O tentarmos enganar. Ele 

escuta os nossos clamores e está disposto a dar-nos esperança quanto ao futuro.  

Deus quer cumprir na sua vida o que Ele tem para si, não desfaleça, fique firme! 

F.J. 

 

NÃO FUJAS! DEUS QUER-TE! 



Na noite de 24 de dezembro, nestas 3 ci-

dades, foi com imensa satisfação que tive-

mos a privilégio de abençoar, (como te-

mos tido oportunidade de fazer nestes úl-

timos anos, com a ajuda sempre preciosa 

de dezenas de voluntários), a Ceia de Na-

tal. 

Durante todo o ano damos apoio nas ruas 

aos que precisam de uma palavra amiga e 

de uma refeição quente. Duas palavras de 

Jesus, movem-nos por amor a estes, que 

tal como nós, são alvo do amor e da mise-

ricórdia de Deus. 

Jesus disse: “Os pobres sempre os tendes 

convosco…” e “Dai-lhes vós de comer”.  

Quando praticamos o que é agradável a 

Deus, a alegria de partilharmos a nossa 

refeição com aqueles que são mais desfa-

vorecidos é uma experiência única. A Re-

mar e da Partilha Constante - Associação 

dão testemunho disso. 

Os voluntários que colaboram nesta tão 

grande tarefa, mostram que os valores re-

cebidos da mão de Deus, são mais altos e 

mais sublimes do que os humanos. 

A satisfação de um faminto que recebe 

uma refeição dada com amor, o seu sim-

ples sorriso por atenuarmos por algumas 

horas a angustiante dor do isolamento ou  

rejeição de tantos que poderiam amenizar 

a sua dor nesta altura ou noutra qualquer. 

Queremos expressar a nossa gratidão a 

todos os anónimos, (particulares ou em-

presários), que através da sua generosida-

de tornaram possíveis estas Ceias de Na-

tal. 

Agradecemos aos voluntários, pelo vosso 

ânimo e coragem. A vossa recompensa 

será sempre a de um sorriso ou de uma 

lágrima de gratidão. Enquanto houver gen-

te carente, não se fecharão os nossos 

olhos nem os nossos corações. O pobre é 

a oportunidade de Deus para a prática do 

melhor de Deus em nós. 



 

 

Entre 19 de outubro e 4 de novembro eu e o meu ma-

rido, fizemos a nossa maior viagem missionária.  

Foi diferente de todas as outras, no despertou dos nossos sentidos noutras 

áreas, pessoais e do nosso ministério. 

Saímos de Lisboa, rumo à África do Sul, onde esperámos pela chegada dos pas-

tores Luís Domingues e Estrela, que seriam nomeados os novos líderes do traba-

lho na África do Sul.  

Em Joanesburgo realizámos uma reunião com os nossos missionários de Mo-

çambique e da Suazilândia e com os obreiros locais. Alegrámo-nos porque va-

mos ter dois novos casamentos na África do Sul. Também comprámos duas via-

turas novas, uma para Moçambique e outra para a África do Sul. 

Deixámos aí a nossa mais jovem missionária, a Sara Figueiredo, que viajou com 

os missionários Dário e Sara Rito para Moçambique. De Joanesburgo voámos pa-

ra Hong Kong numa viagem de 18 horas. 

Em Hong Kong, encontrámo-nos no aeroporto com o Pastor Joaquim Munt, 

(Director da Remar Inglaterra e Índia). Em Hong Kong temos o trabalho da Remar 

com sérios desafios, mas foi com alegria que pernoitámos na Casa da Segunda 

Fase - Homens. Ficámos ali apenas um dia, numa reunião de trabalho, vendo as 

potencialidades e as dificuldades que passam os nossos irmãos ali. 

Viajámos depois com o Pastor Munt, para as Filipinas, onde nos reunimos com o 

Pastor Roberto e a esposa Luz, nossos missionários espanhóis.  

Ficámos ali durante três dias. Que possamos orar arduamente por obreiros para 

esse país, uma vez que o Pastor Roberto é forçado a deixar as Filipinas por ra-

zões de saúde. Ele regressa a Espanha no dia 26 de dezembro, deixando a sua 

esposa e filhos em Manila. 

Foi a primeira vez que fomos às Filipinas. É um país que desperta todos os nos-

sos sentidos. Numa das noites as crianças fizeram uma linda representação de 

boas-vindas, e uma delas, em tom humorístico, disse-nos muito responsavel-

mente, “Esperamos que não desistam de nós no primeiro round !!!”. 

Fomos chamados a não desistir, mas a permanecer. Vamos dar continuidade a 

este trabalho! Vamos lutar por aqueles que mais necessitam! 

Filipinas tem sido um trabalho de “recomeços” pela conjuntura política e socio 

cultural do país. 

Seguimos de Manila para a Austrália com uma viagem muito turbulenta, durante 

8 horas. 

Chegámos a Melbourne e fomos logo para o lugar de culto, porque era domingo 

e os irmãos estavam reunidos. Estávamos muito cansados, mas reanimados! 

Desfrutámos todo o resto de domingo na quinta da Primeira Fase. Nos três dias 

seguintes estivemos a conhecer o trabalho ali. 

Uma empresa de reciclagem australiana está a ajudar-nos nas missões em Áfri-

ca, e será de grande bênção para a Remar Internacional!  

Com grande alegria regressámos a Portugal depois de uma viagem de 24 horas. 

É gratificante ver o ânimo e o amor sacrificial, a fortaleza que Jesus está a dar 

aos nossos irmãos missionários. Quanto mais difícil é a luta, maior é a graça de 

Deus! O Seu amor enche as nossas vidas! 



ALGUNS DOS MAIS DE 70 PAÍSES ONDE SE ENCONTRA A “REMAR” 

Procura em todas as direções e também na diagonal 

O R E E L M L J G Y I B O T S W A N A A 

G K J H A F D O C I R O T R O P I I N V 

N I A U G U R U N B B C E L O G I I L P 

O A I A U G A R A P R P B S É M T M A N 

C A A F T R M Y R I A A M R P N E I F Y 

G I U L R O O A R T S N I E E A V N R M 

G C G N O A Ç N E Á I A D G A Q N E I T 

U Á Á O P I A G T L L M R A Q W E H C A 

A O R P U V M O A I Y A H N A M E L A I 

T R A S H Í B L L A S B S I E P F R D D 

E C C J K L I A G O C U T T R E E O O N 

M A I A T O Q A N T A I S S Ú R B R S Â 

A C N Ç E B U N I I A F G E I C A R U L 

L I U N K I E A L H E E U L Q H I G L I 

A R I A N G V A E Z I L E B E U C U O Z 

I A L R A I R T S U A I Y E A B A G R A 

D T A F R T G U Y O I H J N N F O D D U 

N S M R S F N E R E D C V I A T R H O S 

I O J U Y T R E R M J H Y N G B C O I R 

J C A B O V E R D E V I V L E A R S I S 

Alemanha 
Angola 
Argentina 
Austrália 
Áustria 
Bélgica 
Belize 
Benim 
Bolívia 
Botswana 
Brasil 
  

Chile 
Costa Rica 
Congo 
Equador 
Croácia 
França 
Gana 
Guatemala 
Haiti 
Moçambique 
  

Nicarágua 
Nigéria 
Níger 
Panamá 
Paraguai 
Peru 
Porto Rico 
Portugal 
Cabo Verde 
Roménia 
Rússia 
  

Suíça 
Togo 
África do Sul 
Suazilândia 
Uruguai 
Índia 
Inglaterra 
Israel 
Itália 
Mali 
Espanha 
  



www.corpodomessias.org 

PODE OUVIR AS NOSSAS REUNIÕES (CULTOS EM DIRETO) 

 

Através da Rádio  

 Sintonizando a emissão em Ultra FM 88.2 

 Através do site www.ultrafm.pt, emissão online 

 

 Acesso à PALAVRA DIÁRIA (mensagem áudio) 

 Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas 

   Às 01; 05; 07; 08; 10; 12; 14; 16; 18 ou 20 horas 

 Acesso à FONTE DE VIDA (mensagem áudio) 

 Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas 

   Às 00; 03; 06; 09; 11; 15; 19; e 21 horas 

 

PODE ASSISTIR ÀS NOSSAS REUNIÕES (CULTOS EM DIRETO) 

 

Através da internet 

 Via STREAMING, www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream 

 Domingos às 10.30 h 

 

PORTO 

Rua da Firmeza, 369 

Domingos 11.00 horas 

 

COIMBRA 

Zona Industrial da Pedrulha, 

Armazém nº 5 

Domingos 11.00 horas 

 

S.PEDRO DO ESTORIL 

Rua Nunes dos Santos, 21 

Quartas-feiras 20.30 horas 

Domingos 10.30 horas 

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 

 

L o c a i s   d e   P r e g a ç ã o  B í b l i c a 
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