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Editorial
ANO 
NOVO, 
VIDA NOVA?
Esta expressão, “Ano Novo, Vida Nova”, tem 
muitos seguidores. O normal está acontecendo 
ao final de cada ano, dando lugar a outro. Isto 
acontece com tanta normalidade… Quanto à 
nova vida, será que acontece o mesmo? Não quero 
ser pessimista, mas a espectativa e a esperança de 
que isso aconteça, não dura muito. Em pouco 
tempo as coisas voltam ao mesmo.

Uma nova vida é mesmo possível, mas são 
poucos que se dão ao trabalho de a procurarem 
verdadeiramente. Adaptam-se com facilidade ao 
decorrer dos dias, e o desejo dessa nova vida vai-
se desvanecendo ao longo dos dias, meses e anos. 
Para alguns, talvez aconteça no próximo ano, e 
para outros, esse desejo (se é mesmo um desejo!), 
nunca chega. Só existe um que lhe pode dar a 
verdadeira vida! Mas para que a possa alcançar, 
observe os requisitos estabelecidos por Ele!

Muitos querem mas não estão dispostos a pagar 
o preço. Jesus disse: “E porque estreita é a porta, 
e apertado o caminho que leva à vida, poucos há 
que a encontram.” Mateus 7:14

Queres pertencer ao número daqueles que, com 
diligência, encontram a Porta, a verdadeira Porta 
que leva à vida? É estreita para que não entre 
nenhum fardo.

A porta está feita para que só passem apenas as 
pessoas, tudo o mais, tem de ficar fora da porta, 
para que possas entrar! Muitos procurarão e não 
poderão entrar. Lucas 13:24

Para que não tenhas qualquer dúvida quanto à 
verdadeira porta, Jesus esclarece: “Eu sou a Porta; 
se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e 
sairá, e achará pastagens.” João 10:9

Se tu anseias realmente por esta nova vida, acabas 
de ser esclarecido quanto ao que deves estar 
disposto a fazer! Tens que a desejar mais do que 
qualquer outra coisa! Veio do céu por amor a ti e 
está ao teu alcance! Está mais perto do que pensas. 
E se invocares o Seu Nome, serás salvo! “Porquanto 
não há diferença entre judeu e grego; porque um 
mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos 
os que o invocam. Porque todo aquele que invocar 
o nome do Senhor será salvo.” Romanos 10:12,13

Se procuras outros meios ou formas de encontrar 
Salvação, e não estiveres disposto a ir a Jesus, 
jamais desfrutarás desta nova vida! 

“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida 
eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o 
Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus 
não tem a vida.” 1 João 5:11,12

Queres uma nova vida? Vem a Jesus! Este é o 
Tempo Aceitável, este é o tempo da tua salvação! 
Não deixes que o tempo passe, que os anos 
passem sem que concretizes o que te é realmente 
necessário! Muda a história da tua vida! Torna real 
o ditado, ANO NOVO, VIDA NOVA!
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Palavra pastoral 
Rasga o teu coração!
Não as tuas vestes!

Está a deixar bastante claro, não tornaremos explícito, não poremos em evidência as provações, as opressões, as tribulações, 
mas sim, JESUS CRISTO, pois tudo o que vivemos, manifesta-se na nossa carne as Suas marcas! Então não rasguemos as 
nossas vestes porque não seremos destruídos!

É isto que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, a Sua morte e a Sua ressurreição, pois nada nos pode separar 
do Seu amor! Romanos 8:37-39 

Quando os fariseus e os sacerdotes questionaram Jesus, o Sumo-sacerdote conjurou-o para que ele afirmasse se era o 
Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus ouviu isso, respondeu-lhe: “Tu o disseste!” 

O GRANDE PECADO DE UM SUMO-SACERDOTE

“Então o sumo-sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou; para que precisamos ainda de testemunhas? 
Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfémia.” Mateus 26:65 

Esse sacerdote não podia rasgar as vestes, (ele estava ainda debaixo da Lei!), e fez isso diante do Senhor Jesus Cristo, o 
próprio Deus, o seu Criador, o Verbo, o Messias! Incrível! 

Mas ao compararmos esta escritura com João 19:23, 24, quando Jesus estava na cruz, 

“Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram delas quatro partes, para cada 
soldado uma parte. Tomaram também a túnica; ora a túnica não tinha costura, sendo toda tecida, de-alto-a-baixo. 
Pelo que disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, (para 
que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sortes). E, de fato, os soldados 
assim fizeram”. 

Mas não rasgaram a túnica, A TALI.O inimigo não rasgou a túnica de Jesus, não o podia fazer! O Diabo não conseguiu 
fazer com que o nosso Sumo-Sacerdote chegasse ao desespero! 

Jesus olhou o Inimigo face-a-face! A túnica de Jesus era sinónimo da Unção, do poder de Deus, da integridade do corpo, 
(um corpo, um espírito, um baptismo), e Jesus encomendou o Seu Espírito ao Pai, quando chegou o momento! Ele 
cumpriu a Escritura! Ele redimiu a Humanidade! Ele venceu o Inimigo! E ao terceiro dia, ressuscitou!

O que devemos fazer quando encontramos situações que nos ultrapassam? 

O mesmo que Jesus! E não vamos rasgar as nossas vestes! Não vamos questionar continuamente, o porquê! Deus vai 
operar tudo para bem! Vamos à Sua Presença, vamos renovar as nossas forças, Nele!

E se ainda não acabou a situação?

Não vamo-nos pôr a acusar a uns e a outros, como costume humano! Não vamos maldizer, não vamos escond-
er-nos, não nos vamos vitimizar, não vamos perguntar inquietos sobre o porquê do que nos está a acontecer. Em 
Joel 2:12 e 13, diz, “…Convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. 
E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes; e convertei-vos ao Senhor vosso Deus; porque ele é misericordioso 
e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal!” 

Este assunto bíblico é simples de entender! Vamos deixar de “rasgar as vestes”, de rapar a cabeça, de se evidenciar, 
de falar tanta “palermice” que não nos é pedida. Vamos ao Senhor, e rasguemos o nosso coração! 

Noutras palavras, permitamos o quebrantamento! Coloquemo-nos aos seus pés! O Templo tinha um VÉU, que, segundo 
o Historiador Josephus, não podia ser rasgado, mesmo que fosse puxado por 2 juntas de 12 cavalos. Era o Véu que 
separava o Lugar Santo do Lugar Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde era apenas permitida a entrada dos 
sacerdotes nesse lugar!
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“De novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de-alto-a-baixo. A 
terra tremeu, as pedras se fenderam.” Mateus 27:50, 51 

O Inimigo não pôde rasgar o véu de Jesus, A TALI, o manto, de baixo para cima! Foi o Pai que rasgou o véu que impedia o acesso 
do Homem à Sua Presença, Deus rasgou-o de cima para baixo! Isto é Vitória em Cristo Jesus! 

O véu rasgou-se para que tenhamos acesso à Sua Presença! E Ele derramou o Seu Espírito Santo para que tenhamos a Sua Unção! E 
a Unção é para a Obra de Deus! Ela nos dá poder para ultrapassarmos todas as situações! Até para vencermos o Inimigo! 

“Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que, por muitas tribulações, nos é necessário 
entrar no reino de Deus.” Atos 14:22 

Memorizemos bem! Por muitas tribulações, nos é necessário!... Não umas quantas, mas por muitas! 

Há diferença entre aqueles que estão sob o senhorio de Cristo e aquelas que não estão, pela forma como reagimos às tribulações. 

• Não culpamos os outros 
• Não nos refugiamos no álcool 
• Não nos refugiamos nas drogas 
• Não nos vitimizamos, NÃO! 

Nós confessamos que “Maior é o que está em nós do que o que está no mundo”. “Que tudo coopera juntamente para o bem na vida 
daqueles que amam a Deus”. Vivamos nessa atitude!

Vamos crer que aquilo que outros destinaram para mal, o Senhor vai fazer com que seja para bem, se permanecermos Nele. “O 
Senhor é o meu Pastor e nada me faltará!” Vamos colocar as nossas vestes de louvor e louvar o Seu Nome! Na Sua Presença há 
abundância de delícias!

Mas, e que fazer nas ocasiões em que, nem ouvimos e nem sentimos a Presença de Deus?

“Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da Terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o 
seu entendimento! Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor! Os jovens se cansarão e se fatigarão, 
e os mancebos cairão, (Os jovens! Esse sou eu!), mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças! Subirão com asas como 
águias! Correrão, e não se cansarão! Andarão, e não se fatigarão!” Isaías 40:28-31 

Deus dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem vigor! Os que esperam, os que confiam Nele, os que a Ele clamam, 
apesar das dificuldades persistirem, os que vão a Ele, em cada circunstância, renovarão as suas forças! Subirão com asas, como as 
águias! Serão levados para além daquilo que alguma vez esperaram alcançar! Poderão correr, e já não se cansam, e poderão andar, 
e não se vão fadigar!

“Eis, que eu criei o ferreiro que assopra o fogo de brasas e que produz a ferramenta para a sua obra! Também criei o assolador, para 
destruir. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti! E toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, tu, a condenarás! Esta 
é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor!” Isaías 54:16 17 

O inimigo quer atentar contra a vida dos Seus servos. Ele queria rasgar o manto de Jesus, mas não foi possível! 

Foi cumprida a Escritura! “E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de-alto-a-baixo!” Mateus 27:51. 

Temos acesso ao Trono da Graça, pela qual, somos salvos! A graça de Deus é mais que suficiente! Através da Sua Graça, nós 
alcançamos socorro oportuno, recebemos misericórdia!
Que rasguemos o nosso coração em humilhação diante de Deus! E que seja o Senhor a fazer o milagre da multiplicação nas nossas 
vidas!
“Tendo, portanto, um grande Sumo-Sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa 
confissão. Porque não temos um Sumo-Sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém um, que, como 
nós, EM TUDO FOI TENTADO, mas sem pecado! Cheguemo-nos, pois, confiadamente, AO TRONO DA GRAÇA, para que 
recebamos misericórdia, e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno! Hebreus 4:14 -16

Pastor Luís Miguel Santos
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Projeto SOS 
Cabo Verde 
nas festas de 
Natal e Ano Novo

O projeto REMAR  SOS Cabo Verde teve as suas 
atividades nas Festas do Natal e Ano Novo. 

No dia 23 de Dezembro, foram partilhados bens 
essenciais para famílias que vivem em condições 
precárias, bem como alguns brinquedos para as 
crianças.

Na Passagem de Ano, foi realizado no Mercado do 
Plateau, pelos voluntários do PROJETO S.O.S REMAR, 
uma refeição para os mais necessitados. No mesmo 
local onde é costume fazermos os nossos peditórios 
de alimentos para os nossos Centros, quisemos fazer a 
oferta de uma refeição. 

Foi um momento muito gratificante porque fomos 
recebidos ao som dum coro que dizia "Benditos". 
“Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente 
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados segundo o seu propósito”. Romanos 
8:28. Esse é um Louvor que é de bênção para todos nós, 
mas também é para eles, pela forma como colaboram 
connosco.

Foram inaugurados dois  centros de 
acolhimentos para adoloscentes dos 14 aos 
18 anos na REMAR Moçambique. O Pastor 
Luís Miguel Santos e esposa, Sandra Guedes, 
honraram-nos na abertura da nova casa Rute 
para meninas, e da casa Josué para rapazes.

Estes centros de acolhimento vão ser de grande 
ajuda para tantos jovens adolescentes que 
já residem nesta Instituição, como também 
para acolher outros que vivem nas ruas, 
abandonados, sem parentes e sem esperança.

O nosso agradecimento a todos aqueles 
que, directamente ou indirectamente têm 
colaborado para o crescimento desta Obra.

Inauguração de dois Centros de Acolhimento em Moçambique
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Ceia de Natal Solidária
REMAR Portugal 

Ceia de Natal Lisboa

10º
Aniversário
Ceia De Natal

A nossa 10ª Realização da Ceia 
de Natal Solidária foi, como de 
costume, muito especial para nós e 
para todas as pessoas que puderam 
receber um prato de comida e 
conforto.
Realizamos esta Ceia Solidária, 
anualmente, para todas as pessoas em 
necessidade, principalmente para 
os sem-abrigo, toxicodependentes, 
órfãos, e para aquelas famílias 
carenciadas que por algum motivo, 
não têm os meios suficientes para 
poderem concretizar todos os seus 
planos natalícios.

Assim terminamos mais um ano 
com um Programa de Ajuda 
Social, com ações de apoio a um 
grande número de pessoas em 
Portugal. Nós, em parceria com 
a Partilha Constante Associação, 
realizamos ao longo de todo o 
ano, muitas Atividades de Ajuda 
Social, a nível de Alimentação, 
Acolhimento, Reabilitação, Apoio 
aos Sem-Abrigo, que agora podem 
dar testemunho de como foram 
resgatados da marginalização
Na Ceia de Natal em Lisboa, foram 
oferecidas cerca de 300 refeições. 
Na cidade do Porto, também foram 
oferecidas cerca de 200 refeições, 
bem como vestuário, agasalhos e 
calçado, aos necessitados..
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Queremos agradecer a todos os que fazem parte 
destes Projetos de Ajuda, direta ou indirectamente, 
com Apoios, Doações e Voluntariado, lembrando 
que ainda podemos fazer muito mais!
Ficam ao vosso dispor as fotos deste Evento, bem 
como o de outros, na nossa Página do Facebook e 
das Reportagens Televisivas. 
Aproveitamos para desejar-vos um Próspero 
Ano Novo! 
Deus vos abençoe!

Ceia de Natal Setúbal

Ceia de Natal Porto

Ceia de Natal Coimbra

Em Setúbal, na terceira realização da Ceia 
de Natal nesta cidade, foram oferecidas 
30 refeições. E na cidade de Coimbra, que 
realizou pela primeira vez este evento, 
foram também servidas 30 refeições.
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Thalles Roberto da Silva é um cantor, pastor, compositor 
brasileiro, mais conhecido pelo seu trabalho na música 
cristã contemporânea.

Thalles sempre cresceu a ouvir a Palavra do Senhor,  
com o seu talento natural para a música Thalles 
começou a trabalhar com vários músicos e artistas. O 
seu sucesso foi inabalavél. Entretanto, acabou por se 
afastar do cristianismo. Após alguns anos de trabalho, 
com o passar do tempo, mesmo com todo o suceso 
alcançado, Thalles começou a sentir a falta da presença 
de Jesus na sua vida.

Mais tarde comeca frequentar novamente a a igreja 
e foi restabelecendo a sua comunhão com o Senhor. 
As propostas para voltar ao mundo, não paravam. 
O cantor chegou a passar por momentos de muita 
dificuldade. “Aguentei firme. Sabia que era uma 
estratégia do diabo para que eu olhasse para trás. Mas 
já estava fortalecido e continuei confiando em Deus, 
no Seu escape, firmado na Palavra”, conta.
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Jovens com Thalles Roberto depois do concerto.

Foi com muita boa disposição que 
tivemos uma entrevista com o músico 
Thalles Roberto na nossa Rádio Ultra 
FM. Ficámos muito gratos pelo tempo 
que esteve connosco.

Que o Senhor o Abençoe grandemente!

Tivemos também a oportunidade de o 
receber na nossa igreja no Porto e em 
Lisboa, onde fomos convidados a assistir 
a um concerto acústico na igreja ICMAV. 
A REMAR esteve representada com 
cerca de 20 jovens.

Foi um tempo muito bem passado e de 
grande benção.
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FLASHBACK

2017
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No ano de 2017 a REMAR Portugal dedicou-se à realização de 
vários projetos.

Começamos o ano a enviar um contentor para a Guatemala e logo de 
seguida,  enviamos muitos outros para países como Angola, Belize, 
Swazilândia, Moçambique e  Cabo Verde. A partir de Hong Kong, 
enviámos contentores para as Filipinas. No total foram enviados 
onze contentores de Portugal, e quatro de Hong Kong,  com destino 
a ajudar os que mais precisam.

Para além dos contentores, foram enviados vários missionários, 
com diferentes destinos: Família Afonso, Américo Barbosa e Carlos 
Manuel, a Moçambique; Afonso Andorinha e Luís Mendes, a Hong 
Kong; e a Família Rascão, à África do Sul. 

À semelhança de todos os anos, concretizamos o 23º CONGRESSO 
DA REMAR PORTUGAL, onde pudemos contar com a presença 
do fundador da REMAR INTERNACIONAL, Miguel Díez, e com 
os fundadores da REMAR Portugal, Angel e Helena, bem com 
outros oradores que nos ministraram a Palavra de Deus.

De salientar que Portugal também foi atacado severamente pelos 
incêndios que destruíram e devastaram bastantes terrenos e casas, e 
através do PROJETO REMAR SOS fomos distribuir bens, alimentos 
e água e agasalhos, àqueles que perderam tudo, ou quase tudo.

Realizámos várias campanhas Evangelísticas, de norte a sul do país.

Inauguramos também uma nova Carrinha para Trabalho 
Evangelístico e Anjos da Noite.

No  Porto, é realizado, quinzenalmente, um Jantar Solidário para os 
mais necessitados.

Como não podia faltar foi realizada a 10ª CEIA DE NATAL 
SOLIDÁRIA EM LISBOA. Também realizamos no Porto e em 
Setúbal, e pela primeira vez em Coimbra.
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PODE OUVIR AS NOSSAS REUNIÕES

Ficha Técnica
Periódico bimestral - Propriedade: ICCM—Igreja Cristã Corpo do Messias 

www.corpodomessias.org                  contacto: ev@corpodomessias.org
 

Administração: Rua Dr. Sousa Martins, lote 2    2726-461 Mem Martins
Diretor: Pr. Luís Miguel Santos  -  Corpo redatorial: Pr. Paulo Tavares, José Faria e Mizé Faria 

Tiragem: 500 exemplares
 

Locais de pregação
PORTO

Rua da Firmeza,  369
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

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 FONTE DE VIDA, (Mensagem áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
   Às 00h; 03h; 06h; 09h; 11h; 15h; 19h; e 21horas
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