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Editorial
ANO NOVO, NOVOS PLANOS?

É-nos lícito fazer novos planos para um novo ano, porque não? Por muito que queiramos fugir a isso,
é algo inerente ao coração humano. Quando o homem planeia, está a revelar o desejo de mudanças,
mas o que tantas vezes é frustrante, é quando não passam disso mesmo – PLANOS. Não significa
que não sejam bons e realizáveis, o problema é que, na maior parte das vezes, falta alguma coisa para
que os mesmos sejam concretizados.
Mas, se formos honestos e sinceros, isso nem sempre ocorre, não porque os planos que fazemos não
sejam bons, não é isso, o que acontece é que nos esquecemos do mais importante – buscar a DEUS,
pedindo-lhe que nos oriente.
“As pessoas podem fazer seus planos, porém é o SENHOR Deus quem dá a última palavra.” Provérbios
16:1
Podemos e devemos fazer planos, porque eles dão sentido à vida. Temos força de vontade e desejo de
viver uma vida melhor, pelo menos para nós, para a nossa família e amigos, para nos sentirmos bem
connosco mesmo, mas infelizmente damos conta de que não somos capazes de nos manter nesse
propósito. Com a confiança de Deus ser connosco, não nos sentiremos frustrados, pois desejaremos
que a Sua vontade seja feita. Quando contamos com a ajuda de Deus, tanto nos nossos planos como
na concretização dos mesmos, eles podem sofrer algumas alterações, (ligeiras ou profundas), porque
Ele sabe o que é melhor para nós. Como nosso Criador, Ele sabe o que planeou para nós, mesmo
antes de termos nascido, mas Ele aceita os nossos desejos e desafios.
O rei David desafia-nos a fazer aquilo que verdadeiramente deve ser feito, “Ponha a sua vida nas
mãos do SENHOR, confie Nele, e Ele o ajudará.” Salmo 37:5
Entregar a Deus e confiar, é o segredo do sucesso. Entrega-te completamente nas mãos de Deus. É
nesta entrega a Deus que muitos de nós encontramos a maior dificuldade. Entregar-se completa e
voluntariamente nas mãos de Deus, é crermos em Quem pode fazer tudo e ajudar-nos a alcançar o
que é bom e proveitoso para a nossa vida. Deus não faz o que nós queremos, mas aquilo que Ele sabe
ser o melhor para nós, para a nossa família e para aqueles a quem Ele quer abençoar. Sem Ele, nós
nada podemos fazer. Jesus mencionou palavras semelhantes a estas: “Eu sou a videira, e vocês são os
ramos. Quem está unido a mim, e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim, vocês não podem
fazer nada.” João 15:5
Aceitemos ser enxertados como ramos numa Videira, que é o próprio Jesus, pois é Ele que dá a
verdadeira vida e o verdadeiro sentido e a razão pela qual nascemos. Entreguemo-nos pela fé nas
Suas mãos, confiantes! Enquanto Ele estiver no controlo absoluto da nossa vida, tudo estará bem.
Foi no ano 2012 que foi feito o plano desta revista bimestral, Contacto. E ao trabalharmos esse plano
conseguimos publicá-la com a ajuda de Deus, e já estamos a entrar no sétimo ano da sua publicação.
Damos graças a Deus porque não nos ficámos só pelos planos, mas deitámos mãos à obra, e ela
continua a abençoar aos que a lêem.
É preciso coragem para assumirmos as nossas dificuldades, mas procurarmos fazer alguma coisa de
positivo na nossa vida. As nossas tentativas por vezes saem frustradas, mas com o esforço e oração,
os resultados são sempre benéficos.
Muitos dos filhos de Deus que já passaram dificuldades na vida, descobriram que em Cristo Jesus, há
sempre uma nova razão para viver. Deus é um Deus de segundas oportunidades e prometeu nunca
nos deixar nem desamparar. Ele tem poder para fazer novas, todas as coisas. Arrisque novos planos
para este novo ano – com DEUS!
José Faria

APOIO ALIMENTAR E AJUDA
HUMANITÁRIA
Dentro de todas as funcionalidades duma instituição de Apoio Social, a nível nacional e internacional, há
sempre muito trabalho pela frente. Este fim-de-semana foi carregado de actividades e nós conseguimos
carregar um contentor de Ajuda Humanitária para os nossos Centros de Acolhimento da Remar em Cabo
Verde, seguido do Projeto Mãos Abertas onde se distribuem cabazes de alimentos às habituais famílias
inscritas do conselho de Sintra.
Nós trabalhamos em parceria com a Associação Remar Portugal, na realização deste Projetos Sociais de
Apoio, tanto a nível nacional, como internacional, onde existem centenas de Centros de Acolhimento para
Famílias, Crianças Abandonadas, Órfãos, Mães Solteiras, Idosos, Pessoas Sem-Abrigo, Toxicodependentes e
todo tipo de pessoas com os mais variados problemas sociais.
E assim vamos chegando a muitas pessoas que necessitam de ajuda nestas áreas de dependência e carência.
Pedimos a sua valiosa contribuição para continuarmos a realizar cada um destes Projetos Sociais, e creia que
o seu donativo fará a diferença.
Faça pelos outros o que deseja que outros façam por si, quando mais necessita!

CONFERÊNCIA DE
VOLUNTARIADO

SENSIBILIZAÇÃO

DO

A Direção da Remar de Lisboa recebeu o convite da Escola Secundária Santa Maria para uma Conferência
de Sensibilização do Voluntariado, para motivar e incentivar os educandos a realizarem voluntariado nas
Instituições de Apoio Social nos Projectos de Apoio em casos de emergência. Assim o diretor da Remar em
Lisboa, Victor Pinto, esteve presente nesta conferência para falar e dar a conhecer todos os nossos Projetos
SOS em curso, desde os que são realizados em território nacional, até aos mais elaborados internacionalmente.
“Como ser”, “O que fazer “ e “os meios de intervenção” foram os temas abordados, e muito jovens puderam
acompanhar esta conferência num ângulo mais comprometido. Assim esperamos que cada um de nós, como
estes jovens, possamos realizar Ações de Apoio Social com Associações como a Remar, a Partilha Constante,
entre outros, para ajudar a quem necessita.
Não podemos deixar de vos convidar a ser um
dos voluntários no Projeto SOS Internacional
da Remar nos Campos de Refugiados na Grécia.
Estamos aqui desde o começo da chegada dos
imigrantes, e continuamos a ajudar muitas
pessoas, famílias necessitadas com crianças,
com alojamento, alimentação, vestuário e
elementos básicos de sobrevivência.
Se desejar fazer voluntariado, contacte-nos!
Verá que será uma experiência agradável!

DIA
INTERNACIONAL
DO
VOLUNTARIADO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
E SOCIAL
O Dia Internacional do Voluntariado para o
Desenvolvimento Económico e Social, (5 de
dezembro), mais conhecido como Dia Internacional
do Voluntário, é uma observância internacional
estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em 1985,
que oferece uma oportunidade para organizações
voluntárias e individuais. Voluntários para promover
o voluntariado, incentivar os governos a apoiar os
esforços de voluntariado e reconhecer as contribuições
voluntárias para a consecução dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável a nível local, nacional e
internacional.

Assim a Remar Internacional tem desenvolvido
imensos Projetos de Auxílio S.O.S. em vários países,
saindo de Espanha a toda Europa para resgatar vidas
Contamos com um bom número de pessoas dedicadas,
integralmente, à Ajuda Humanitária, sendo, na sua
maioria, os que foram ajudados a sair da situação
precária em que se encontravam, e que decidiram,
por amor a Deus, ajudar outros. O trabalho que esta
equipa desenvolve, é polivalente e das Dependências,
e à percentagem de pessoas em extrema pobreza que
não são divulgadas nos Meios de Comunicação.

A Remar teve origem no ano de 1982, quando os
seus fundadores, Juan Miguel Diez e a sua esposa,
Maria Carmén Jiménez, decidiram, hipotecar uma
parte das suas propriedades, e vender a outra, com
o objetivo de comprar a Quinta de Mendiola. Essa
Quinta, juntamente com a sua própria casa, foram os
dois primeiros Centros onde se acolheram pessoas
necessitadas, principalmente os toxicodependentes e
alcoólicos para reabilitação.

O tema dos Refugiados foi alarmante no seu início
para a Comunicação Social, mas agora, parece não ter
mais importância. Para a Remar, essa tem sido uma
responsabilidade enorme, por vermos e sabermos que
ainda existem muitas pessoas que não têm onde viver,
não têm como se alimentar, ou simplesmente não tem
nada.

Em África, a Remar acolhe milhares de pessoas
O Dia Internacional do Voluntário é celebrado abrindo Centros de Acolhimento e Escolas para
por muitas Organizações Não-Governamentais, ajudar aquela geração sem qualquer recurso para
a Sociedade Civil e o Setor Privado, entre outros. estudar. Igualmente, na América Latina, foram
Também é marcado e apoiado pelo Programa de abertos centenas de Centros de Acolhimento,
Voluntários das Nações Unidas.
bem como Escolas de Ensino Básico, e apoiamos
simultaneamente as Comunidades nos desastres
Não é apenas celebrar o voluntariado em todas climáticos que assolam os países, desde Terremotos,
as suas facetas, mas também destacar o papel que furacões, inundações, incêndios, e também na
os Voluntários desempenham na construção de pobreza extrema, aos imigrantes e refugiados, entre
comunidades resilientes.
outros.

Assim sendo, neste Dia Internacional do Voluntário,
queremos agradecer de todo o nosso coração, a todos
A Remar iniciou em Portugal o seu trabalho com os nossos voluntários que participaram connosco e
pessoas marginalizadas em 1989, no norte do país, àqueles que neste momento estão no campo, a ajudar.
mais concretamente em Penafiel, na Quinta da Se já participou ou tem o desejo de participar num dos
Bela Vista. Desde aí foram abertas outras Casas de nossos Projetos de Apoio Social ou de Apoio S.O.S,
Acolhimento noutras cidades do norte, centro e sul pode fazê-lo através dos nossos projectos em curso.
do país. Temos Casas para Homens e Casas para
Mulheres, Projetos de Apoio Social em todas as
cidades onde estamos presentes.
heterogéneo, requerendo pessoas flexíveis, versáteis e
comprometidas.

CEIA DE NATAL SOLIDÁRIA 2018
SETÚBAL

COIMBRA

A nossa 11ª 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..

PORTO

LISBOA

(Continuação da palavra pastoral da revista anterior)

Palavra Pastoral
“ASSEGURA O TEU CORAÇÃO”

Fica claro que partindo desta Escritura, devemos morrer pelos irmãos, mas morrer para quê?!
1- Morrer para o ódio, (Maldade).
E a primeira história é a de Caim e de Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Eles trouxeram uma oferta a Deus,
e veio primeiro Abel com um cordeiro do seu rebanho. Abel trouxe a oferta – as primícias – o primeiro! Tem a
ver com os primeiros frutos.
Caim desenvolveu um mau sentimento no seu coração, a inveja. Caim não gostou do facto do seu irmão ser
abençoado, e ele não.
É necessário “morrer para o ódio”. Muitas pessoas confessam, “Eu não tenho ódio”, “Não sou racista”, “Não faço
bulling”, mas manifestam ódio de outras formas.
Caim não lhe disse que não gostava do seu irmão. Eles eram irmãos! E o apóstolo João estava a falar dos irmãos
da igreja. Uma das manifestações do ódio é o ciúme.
É também a inveja e os sentimentos facciosos.
Precisamos de confessar: “Eu não te odeio, eu te amo!”. Temos de morrer para o ódio em todas as suas manifestações,
nos ciúmes, nas invejas e nos sentimentos facciosos.
O ódio manifesta-se também no desprezo, no ignorar, no evitar outros. Na realidade, muitas são as vezes que nós
evitamos, que ignoramos outros.
De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vêm disto, dos vossos deleites, que nos vossos
membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes; logo matais. Invejais, e não podeis alcançar; logo combateis e fazeis
guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a
escritura: o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Todavia, dá maior graça. Portanto diz:
Deus resiste aos soberbos; dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele
fugirá de vós. Tiago 4:1-7
A materialização do ódio está descrita no verso 16. “Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão
necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus?” 1 João 3:17
devem entregar a sua vida uns pelos outros, não somente pelos seus… Jesus entregou a Sua vida por todos. E
penso que isso aplica-se a nós, hoje.
Quando te sentes desconfortável com algumas pessoas que podem parecer “diferentes”, que podem até ser de
outra nacionalidade, de outra etnia, com diferentes hábitos, até podes sentir-te ofendido por alguma atitude ou
palavra. Mas o apelo não é para que toleres outros, mas para que entregues a tua vida por amor a eles.
2- Morre para a ideia de “fechares o teu coração”.
Exemplo: Já reparaste no “fecho das lojas”, quando estás mesmo a precisar de algo, e não chegas a tempo porque as
portas estão a encerrar?” Devemos estar disponíveis! Sermos generosos! Sermos compassivos e misericordiosos.
Muitas vezes achamos que temos o direito de nos fecharmos devido a “preconceitos”, “suspeitas”. O apóstolo João
está aqui a revelar-nos que, como comunidade, devemos ajudar os irmãos e de não fecharmos o nosso coração.
Uma maneira de termos o nosso coração aberto, é entregar a nossa vida. Não devemos ser mesquinhos! Devemos
ser generosos até com aqueles que são maus, com mau aspecto! Devemos ser generosos, sem “olharmos a quem”.

Mas em vez disso, nós dizemos aos outros, “Para te ajudar, deves ganhar o meu respeito!”
E ganhámos nós, o respeito de Jesus para que Ele nos abençoasse? Não!
Devemos morrer para um coração fechado, e para todas as atitudes que manifestam isso. Claro que há limites!
Devido a tanta dor e abusos, nos afastamos de determinadas pessoas, mas isso não anula a que tenhamos um
coração aberto para os outros.
Certamente que já invejaste, ignoraste, ou te afastaste de outras pessoas!
3- É preciso morrer para a ideia, “a minha vida“.
Quando rendemos as nossas vidas, estamos a entregá-la. Temos de morrer para a ideia da “minha vida”, em prol da
vontade de Deus.
“De facto, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo
ou ter um bom conceito entre vocês: não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A
vida que vivo não é “minha”, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não
volto mais atrás.
Não está claro que voltar para a velha religião, de guardar regras e agradar os outros, é abandonar a nova vida de
relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus! Se é possível ter um relacionamento vivo com
Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão”. Gálatas 2:20, 21
Não quero impressionar Cristo! Já não vivo a “minha vida”, senão que vivo a “vida de Cristo”!
Aqui está a CHAVE de “morrer para o ódio”, de “fechar o coração”, de sentir que “a vida é minha”.
Lembra-te de Abraão e de Sara, da promessa, de Isaac!
Deus não queria que Abraão, na realidade, matasse o seu filho, o filho da Sua Promessa! Lê Génesis 22:1-14. O
sacrifício de Isaac.
Devo MORRER para a minha vida, aquela vida que eu considero “minha”! Deus proverá o cordeiro para o holocausto!
Quando tu segues Jesus, haverá momentos que parecem não fazer sentido, que não entendes, tal como Abraão não
entendeu, nem Isaac! Mas vamos obedecer ao Senhor!
Deus não queria Isaac, pois Deus enviaria o Seu Filho Unigénito. O substituto é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo.
Rendermo-nos, é entregar-nos, é despojar-nos!
“Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra
em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um
homem que contempla no espelho o seu rosto natural; porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece
de como era.
Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido,
mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua
língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo”. Tiago 1:21-27
“A despojar-vos, quanto ao procedimento anterior, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do
engano; a vos renovar no espírito da vossa mente; e a vos revestir do novo homem, que segundo deus foi criado em
verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos
membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira; nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir
com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária
edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes
selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem
como toda a malícia. Antes, sejam bondosos, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios 4:22-32
Pr. Luís Miguel Santos

O DESAFIO DAS MISSÕES
“Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os
dias, até à consumação dos séculos.” Mateus 28:19,20
Missões é algo que está enraizado no coração de Deus. O maior exemplo é dado pelo próprio Deus, ao
ter enviado o Seu Filho unigénito ao mundo, para que este fosse salvo por Ele. Jesus não limitou o seu
ministério público a uma cidade ou aldeia, mas procurou levar as Boas Novas a todas as províncias de
Israel, cumprindo-se aquilo que João declara em João 1:10: “veio para o que era seu, e os seus não o
receberam.”
Jesus entendia bem qual era a sua missão. Veio, e ia a todo o lugar mesmo que isso fosse motivo de
discórdia entre os seus discípulos e os seus adversários. “Ele, porém, lhes disse: Também é necessário
que eu anuncie a outras cidades o evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava
nas sinagogas da Galileia.” Lucas 4:43,44
A visão de misericórdia foi captada pelos discípulos, e depois de terem recebido o poder do Espírito
Santo, foram com indicações precisas de Jesus, de que eles seriam suas testemunhas, até aos confins da
terra. A porta das missões ainda está aberta como um desafio para as novas gerações.
Servir a Deus onde Ele nos quer enviar, deve ser uma disposição constante de qualquer filho de Deus.
Com Deus nunca ficamos a perder, digo isto, porque alguns pensam que pelo facto de abrirem mão de
onde estão a servir, para irem para um lugar que desconhecem, com uma cultura diferente, com gente
distinta, é ficar a perder.
Só nos realizamos verdadeiramente em Deus, servindo-O onde Ele quer e quando quer. Não são só os
nossos conterrâneos que precisam de ouvir o evangelho, existem muitos outros povos que precisam de
ser alcançados com o Evangelho. Será que as palavras do apóstolo Paulo, ainda hoje causam impacto na
nossa vida:
“Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E
como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão
formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas!” Romanos 10:14,15
Estas são palavras fiéis e verdadeiras. Não nos podemos esquecer que fomos alcançados por alguém que
Deus usou para que ouvíssemos o Evangelho. Este “ouvir” produziu fé no nosso coração, e por convicção
do Espírito Santo, arrependemo-nos e recebemos, de graça, a salvação oferecida por Jesus. Agora imagine
que isto não aconteceria nunca, nem consigo, nem comigo, nem com aqueles que vivem noutros lugares
mais distantes? Se não formos nós, quem irá? Deus pode usar qualquer meio à sua disposição para que
eles escutem as Boas Novas. Como sabes tu, se não és um chamado e escolhido de Deus para lhes levar
a mensagem que os pode resgatar das trevas para a Sua maravilhosa luz?
Ainda hoje Jesus chama, só precisamos de estar sensíveis à Sua voz e de coração aberto para lhe dizer
que pode contar connosco. Que sejam os teus pés formosos, para anunciarem a mensagem que salva e
que liberta os homens das trevas! Não deixes que sejam outros a irem no teu lugar. Se estás convicto que
é contigo que Deus conta, não te prendas a nada, e fala com os teus líderes! Disponibiliza-te para que
Deus te envie e te use para seres uma bênção para outros!

NOTÍCIAS DAS MISSÕES
Testemunho do Missionário Mário Mestre
“Quando um dia entrei na Remar, não vim como Pastor. Eu entrei com os meus medos,
mas Deus trabalhou em mim e agora estou em Missões, mais propriamente em Belize,
e isso faz-me valorizar cada vez mais este Ministério, não só pela ajuda material ou
moral que damos às pessoas, mas por aquelas que através disso vêm ao Senhor.
Não tem sido fácil, mas Deus é connosco.
Através dos louvores, da Palavra de Deus que é lançada como sementes nos corações,
os medos, os temores, as dúvidas desaparecem em vez de nos quererem reter.
Um dos meus segredos, é não olhar para trás. As coisas velhas estão atrás, as novas
estão adiante de nós!
No passado fomos desenfreados nos nossos sentidos, mas Deus colocou “âncoras” na nossa vida, e várias
vezes temos de voltar a essas âncoras, a essas origens da vida de Deus em nós.
Belize é um pequeno geograficamente, mas é grande em problemas sociais, em especial na camada juvenil.
A alimentação é mais cara do que a droga, e “agarra” muita gente. A Remar/Igreja é um veículo utilizado
por Deus para ir e pregar o Evangelho.
Os medos querem inibir-nos, mas precisamos de crer que Deus está a cuidar de tudo!
É sempre um privilégio quando recebemos os Contentores de Ajuda Humanitária que são enviados de
Portugal. E agradeço quando, entre todas as coisas, há uma encomenda especial em nosso nome, uma
lembrança. Isso faz-nos sentir o vosso carinho, e não esquecemos que temos amigos.
Podemos ofertar hoje dinheiro, ou coisas, mas o mais importante é o coração. É a nossa essência que nos
move como missionários, como homens comissionados por Deus para ir por todo o mundo, e pregarmos
o Evangelho a toda a criatura.”

NOVO MISSIONÁRIO PARA CABO VERDE
Olá! O meu nome é Carlos Manuel Polido Lourenço, mais conhecido
como “Estuca”, e ingressei na Associação Remar no ano de 2009, por
falta de trabalho. Vinha só para permanecer um tempo até arranjar
emprego, mas o tempo foi passando, e eu fui ficando apegado a esta
Obra, até que conheci ao Senhor e decidi servi-Lo neste Ministério.
Desde então, tenho servido em várias cidades. Entretanto, ao
observar os vídeos nos Congressos da Remar Portugal, do trabalho
que é realizado pelos missionários deste ministério espalhado pelo
Mundo, fiquei maravilhado pela forma como Deus os usa.
O Diretor e Pastor da Zona Centro, onde tenho estado a servir,
perguntou-me certo dia, se eu estava disponível em ir como
Missionário deste Ministério. Eu respondi, “Irei onde Deus quiser
que eu vá”.
Por isso estou quase de partida para servir a Deus em Cabo Verde.
Sei que se abre uma nova etapa da minha vida, e agradeço o apoio
das vossas orações.
Abraço Fraterno

ESCOLHA DEUS!
“Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, confie Nele, e Ele o ajudará.” Salmo 37:5
A coisa mais maravilhosa da Criação é o ser humano, com a sua liberdade de se expressar com Deus e poder
escolher. Mas devido à maldade do nosso coração, podemos escolher viver separado de Deus ou depender Dele,
confiando-Lhe a nossa vida, sonhos, ambições, aspirações, enfim, tudo…
Deus guia-nos, orienta-nos, ajuda-nos, mas não nos força a fazer o que quer que seja, e muito menos a amá-Lo.
Quando nos dispomos a reconhecer a Sua soberania, e falamos com o nosso Criador, dizendo que queremos
entregar-nos sem reservas nas Suas mãos, é um ato de coragem. Isso significa que rendemos a liderança do que
queremos ou que do pensamos ser melhor para a nossa vida, e a entregamos à Sua inteira responsabilidade. Isso é
francamente um passo de fé, porque nos colocamos na disposição de aceitar “tudo” o que Deus sabe que é melhor
para nós…
Depois dessa decisão, provavelmente, seremos surpreendidos com inúmeras situações e circunstâncias
inimagináveis, mas depois veremos que, todas elas, no seu conjunto, contribuem para o nosso crescimento e
amadurecimento, quer moral, emocional e espiritual, influenciando a nossa vida física e material, e até a sociedade
onde estamos inseridos.
Ao darmos a Deus a oportunidade para Ele trabalhar em nós, através de nós, é simplesmente maravilhoso. À
medida que a nossa vida se desenvolve e amadurece, é usada também por Deus para abençoar outros.
Colocarmos a nossa vida nas mãos de alguém que não confiamos, é um despropósito, mas com Deus, nós somos
desafiados a fazê-lo, mesmo antes de o conhecermos bem. A Fé é um passo de confiança para com Deus. Em
primeiro lugar entregamos, e depois aprendemos a confiar Nele! Humanamente, deveria ser ao contrário de
acordo com a nossa lógica, em que nós confiamos, e só depois depositamos as nossas vidas ao cuidado de alguém
que sabemos que nos dá garantias de que tudo vai correr bem. Daí que Hebreus diga:
“A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos
ver… Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que
procuram conhecê-lo melhor.” Hebreus 11:1, 6
Confiar em Deus de todo o coração, é estarmos dispostos a confiar-lhe tudo. A nossa vida, família, profissão, bens,
para que Ele controle e dirija conforme a Sua soberana vontade. E devemos estar dispostos a esperar com paciência
na operação da sua vontade, adorando-O e mantendo comunhão com Ele, com sinceridade.
“Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de
maldade. Tenha paciência, pois o SENHOR Deus cuidará disso”. Salmo 37:7.
Ele fará o melhor por nós, em nós e através de nós, de modo o beneficiar muitos outros.
Uma das coisas que precisamos é sentirmo-nos amados, com paz e segurança quanto à nossa vida presente e
futura. Se cremos que Deus é o Dono dos nossos dias, e vivermos em comunhão com Ele, através de Jesus Cristo,
creiamos que o Melhor está sempre à nossa frente.
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o
SENHOR. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que
os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.” Isaías 55:8,9
Será isto, verdade? Então se queremos “o melhor”, escolhamos Deus!
Neste tempo da Graça de Deus, em que Jesus já veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados e nos
reconciliar com o Pai, ao escolhermos que Jesus seja o nosso Salvador e Senhor, Ele não nos vai deixar na mesma.
Quando aceitamos o desafio da Sua ajuda para construir as mudanças necessárias, estamos ao mesmo tempo, a ser
preparados para passar uma eternidade com Ele.
Se estás cansado de viver para ti mesmo, sem sucesso, é tempo de aceitares o conselho de Deus. Volta-te para
Ele, enquanto é tempo! Verás o impossível acontecer. Deus sempre nos surpreende agradavelmente, mesmo que
sejamos levados por tempestades e tribulações, nesta vida.
Já pensaste que “as tuas desgraças” são uma oportunidade para que, neste novo ano, encontres a graça e a confiança
no Deus Todo-Poderoso? Para Ele não há impossíveis!
Entrega completamente o teu coração, a tua família e as tuas circunstâncias, nas mãos de Deus!

ESPOSAS EM FOCO!
A esposa foi chamada para ser uma ajudadora idónea do seu marido.
1.

Para caminhar no mesmo sentido que o seu marido, (dignamente).

2.

Ter cuidado de onde provêm as palavras e conselhos que dá. Prov.18:20-22

3.

Se busca ser a ajudadora idónea para o marido e filhos, em Jesus e no seu ensino.

4.

Se o servir a Deus é a única forma de vida que faz sentido para ela.

5.

Se usa de amabilidade e misericórdia para caminhar na vontade do Senhor.

6.
Se encontra liberdade e segurança em Cristo, para caminhar sem estar a “olhar demasiado
para o piso que pisa”, movendo-se em fé.
7.

Se vive em paz com Deus e descansa Nele. Salmo 37:7

8.
Se tem intimidade com Deus para falar com Ele em oração, em qualquer circunstância, em
qualquer momento.
9.

Se sabe que devemos tudo a Deus, e que ninguém nos deve nada.

10.

Se lança fora a arrogância, e submete-se ao seu marido e ao controlo de Deus.

11.

Se é sujeita à correcção, “Quem rejeita a correcção, menospreza a sua alma”. Prov.15:32.

12.
Se é honesta e sincera. Salmo 55:21 diz que numa pessoa, o seu falar pode ser macio como a
manteiga, mas haver guerra no seu coração.
13.
Ter cuidado com a pureza no falar, para que não saiam “águas turvas”, em vez do “Rio de
Águas-Vivas” que saem daquelas que têm intimidade com Deus.
14.
Procura andar “limpa” da imundície que a rodeia.
A esposa que não ajuda, “desajuda”!
Mas as fraquezas ou fragilidades não perturbam uma esposa quebrantada diante do seu Deus. Ela
lança fora todo o egoísmo, soberba, orgulho.
Sandra Guedes

Deixe a AMARGURA!
AMAR CURA!

Como
todos
os anos, vamos
realizar o nosso
Congresso. Este
ano será de 21 a
23 de junho.
Será o XXV
Congresso,
e
convém agendálo para que não
falte. Contamos
consigo!

Tema dos Retiros

RETIRO JOSUÉ
Vai ser realizado do dia 18 a 22 do mês de abril.

RETIRO DAVID
Este, está marcado para os dias 6 a 9 do mês de abril.

POR QUE RAZÃO ALGUMAS PESSOAS AINDA REJEITAM JESUS
COMO SEU SALVADOR, E QUE MOTIVOS APRESENTAM?
“Há muitos motivos pelos quais as pessoas rejeitam Jesus, mas os quatro motivos seguintes, servem como categorias
gerais:
1 - Algumas pessoas acham que não precisam de um Salvador.

Essas pessoas se consideram “basicamente boas” e não percebem que elas, tal como todo o mundo, são pecadoras
e não se podem aproximar de Deus da maneira que querem. Mas Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a verdade e a
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14:6). Aqueles que rejeitam Jesus nunca vão poder encarar Deus
e se defenderem pelos seus próprios esforços.
2 - Algumas pessoas têm medo da rejeição social ou de serem perseguidos por causa disso.

Algumas pessoas não se atrevem a declarar que Cristo é o seu Senhor, devido aos seus medos. Em João 12:42-43
vemos que muitas pessoas não confessaram Cristo porque estavam mais preocupados com a sua posição entre os
seus conterrâneos do que em fazer a vontade de Deus: “Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele; mas
não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos

homens do que a glória de Deus.”

3 - Para algumas pessoas, as coisas que o mundo tem a oferecer são mais importantes e atraentes
do que as coisas eternas.

No evangelho de Mateus 19:16-23, lemos a história de um homem que pensava assim. Esse homem NÃO estava
disposto a perder os seus bens terrenos, (que são temporários), em troca de começar a ter um relacionamento com
Jesus, (que é Eterno). Leia também o que diz Paulo em 2 Coríntios 4:16-18.
4 - Muitas pessoas resistem às tentativas do Espírito Santo de as converter à fé em Cristo.

Estêvão era um dos líderes da Primeira Igreja que houve depois de Jesus morrer e ressuscitar, isto é, voltar a viver
e subir ao céu, onde, como Rei e Senhor, está a interceder pela humanidade. Estevão sofreu perseguição devido a
falar de Jesus, e acabou por ser o primeiro mártir, morrendo pela sua fé. E ele disse àqueles que estavam prestes a
matá-lo: “… Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vocês resistem sempre ao Espírito
Santo...” (Atos 7:51). E o Apóstolo Paulo também fez mais tarde um comentário parecido, a um grupo de pessoas
que estavam a rejeitar o Evangelho que estava a ser pregado. Atos 28:23-27.
Qualquer que seja o motivo pelo qual as pessoas rejeitam Jesus Cristo, a sua rejeição tem consequências eternas e
desastrosas, porque “ Em nenhum outro há Salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”, a não ser o nome de Jesus! (Atos 4:12). E aqueles que O
rejeitam, qualquer que seja o motivo, vão ter que enfrentar a eternidade “nas trevas exteriores”, o inferno, onde
também haverá “pranto e ranger de dentes”. Mateus 25:30.
“Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que TODOS os homens sejam
salvos e venham ao conhecimento da Verdade. Porque há UM só Deus e UM só Mediador entre os homens,
Jesus Cristo, Homem, o qual se deu a Si mesmo em preço de redenção por TODOS, para servir de testemunho
a seu tempo”. 1 Timóteo 2:3-6.
Que no começo deste novo ano, este seja o TEU TEMPO para tomares a decisão mais importante da tua vida.
HOJE, ao leres este artigo, acredita que és amado por Deus e que Ele quer “morar” para sempre em ti, mesmo
que a tua vida esteja “suja” e “desarrumada”. JESUS AMA-TE e já pagou o preço para teres uma vida limpa, salva,
restaurada, vivendo em comunhão com Ele neste mundo, (enquanto vivas aqui), e por toda a eternidade! Isto é tão
maravilhoso que parece “conto de fadas”, mas é a realidade bíblica, é a Vontade De Deus para ti!
Ganhas a vida eterna, a partir do momento que dizes a Deus, honestamente, “Eu sei que mereço o inferno, mas por
favor, tem misericórdia de mim, e Salva-me, no Nome de Jesus Cristo! Habita em mim para que eu possa morar
eternamente contigo, a partir deste momento. Obrigado, Senhor Jesus! Ámen!”
Regista a tua decisão, e passa a levar esta boa notícia a outros! Que Deus faça de ti um ganhador de pessoas, para
Ele! Deus te recompensará com grande alegria, ao teres e partilhares o verdadeiro sentido da Vida, Jesus Cristo!

PARA COLORIR
“Eu sei o que é ser um missionário!”

RECORDANDO O NATAL E A PASSAGEM DO ANO
A Fundação Luís Figo convidou 200 crianças desfavorecidas para uma tarde especial de Natal no Teatro
Politeama
Luís Figo e a sua Fundação celebraram hoje a época de Natal, proporcionando uma tarde diferente a 200 crianças e
jovens de diferentes Instituições de Solidariedade Social e de meios mais desfavorecidos da área da grande Lisboa.
Estiveram presentes a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Almada, o
Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes, o Centro Comunitário do Laranjeiro e Feijó, a Unidade
de Multideficiência da Escola Daniel Sampaio, a Escola do Bairro do Torrão na Trafaria e a Associação Remar
Portuguesa.
Numa Parceria com o Teatro Politeama, as nossas crianças puderam assistir ao mais recente espetáculo de Filipe
La Féria, o musical “Rapunzel”, um verdadeiro conto de fadas, com uma produção espetacular, de grandes atores,
cantores, bailarinos e músicos, que proporcionaram a todos uma tarde “encantada”, cheia de alegria, animação
e muita emoção. Para além do espetáculo, foram oferecidos pela Fundação Luís Figo, e entregues pelos seus
voluntários, a todas as crianças, os já habituais gorros de natal e mochilas, com lanches oferecidos pelas marcas que
não quiseram deixar de se associar a esta iniciativa, a Capri-Sonne, a Bahlsen, o Diagroup, e ainda o Mini Preço,
Clarel e a Barral que ofereceram pequenas lembranças.

Culto de Natal
No último culto anterior ao Natal, realizado na ICCM do S. Pedro do
Estoril, três jovens meninas cantaram na igreja a música “Nos Amou”,
encantando a congregação com o seu louvor.

Passagem de ano da Família Remar (Zona Sul)
Na noite de 31 de dezembro, realizou-se um jantar de
confraternização com diversas atividades, na Quinta da Fé,
Lourel, Sintra, onde juntos pudemos celebrar a passagem de
ano em Família.
A REVISTA CONTACTO deseja um ano novo muito
abençoado!

PODE OUVIR AS 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 FONTE DE VIDA, (Mensagem áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 00h; 3h; 6h; 9h; 11h; 15h; 19h; e 21horas

Locais de Pregação
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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