Editorial
E SE FOSSE EU?…
Há poucos dias houve uma “campanha” televisiva que perguntava
sobre o que levaríamos nós numa mochila se… Recordam-se?
Para mim foi um atentado à inteligência. Ao vermos o que um refugiado levava como seus “bens maiores”, parece que havia competição para saber quem faria as melhores escolhas. Escolher porquê e
para quê? Passeio? Férias? Fim de semana? Em que estavam a pensar? Quando nas nossas cidades rui uma casa, constatamos que as
pessoas saem com aquilo que têm no corpo, não conseguem salvar mais nada. O que é
que estão à espera que alguém leve numa mochila quando foge da guerra? Tratemos as
coisas com o respeito que merecem.
Pensei que a ideia da mensagem fosse outra. Ao constatarmos o pouco que tinha para a
sua subsistência, o que nós portugueses poderíamos fazer para ajudar para que as suas
carências fossem minoradas. Mas nada. E a dor? E a perda da segurança? E a perda de
entes queridos? Isso sim, é assunto sério!
Se a mensagem a ser transmitida fosse a de podermos colocar numa mochila um donativo ou donativos que ajudassem estes caminhantes no seu trajecto!
Se fôssemos desafiados a dar do que temos e do que tantas vezes nos sobra! Louvo a
Deus pelas campanhas de sensibilização que levaram caravanas de mantimentos aos refugiados, e pelos que não podendo fazer muito, mas que sabem do problema e oram.
Dou graças a Deus, porque desde a primeira hora, a REMAR S.O.S. em toda a Europa e
não só, não tem dados tréguas à miséria e a necessidade de tantos humanos, que fugindo de condições humilhantes e degradantes, e com o risco da sua própria vida e muitas
vezes das de suas famílias, deixam tudo para viverem em paz em algum lugar. Eles não
nos pedem nada, somos nós que sabemos que se estivéssemos no lugar deles, também
gostaríamos deser ajudados.
Amo as palavras de Jesus, quando ainda hoje ecoam aos meus ouvidos: “ Portanto,
tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós…” Mateus
7:12
DESPERTE E LEMBRE-SE DE EFÉSIOS 2:10!
“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais
Deus preparou para que andássemos nelas.”
Os milagres estão acontecendo no campo, onde Deus se está movendo e usando instrumentos com provavelmente menos recursos que os seus.
Com o aproximar do tempo de férias, viaje onde várias ONGS nacionais e internacionais
estão no campo servindo os que mais precisam. Fala-se do que levaríamos numa mochila se fossemos nós, e que tal se dessemos o conteúdo de uma mochila para que outros
possam ter o mínimo?
Um dos lemas da nossa Comunidade é: ”AJUDE-NOS A AJUDAR”.
Deus o abençoe!
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Palavra Pastoral
PARECER SER OU SER?
Mateus 11:12-19
Jesus confrontou as pessoas da sua geração que se comportavam
como crianças mimadas. Há uma geração imatura, de duplo ânimo, inconstante, levados por diversos ventos de doutrina. Recebem a mensagem do arrependimento, mas não reagem a ela. Não
sabem que os primeiros frutos são os dignos de arrependimento.

Pastor
Luís Miguel

Nunca houve, como hoje, tanto dinamismo para levar a mensagem do evangelho, mas
também nunca houve tempo como este, com pessoas impactadas mas que ficam indiferentes à mensagem. Reclamam cheias de conceitos e preconceitos, sem chegarem ao
epicentro do evangelho. Em 1 Pedro 2:6-10 aparece descrita a Geração santa, eleita para
divulgar o evangelho de Jesus, a história da igreja. Há uma mensagem total para transformar totalmente a nossa mente e coração, para que possamos crescer Nele.
ANUNCIAR é professar com o a nossa boca o que está no nosso coração. Não é “parecer

ser”, mas é essencialmente, ”ser”. Que sejamos e vivamos como filhos de Deus! No Salmo 34:1 diz “Bendirei ao Senhor todo o tempo a sua palavra estará sempre nos
meus lábios.” David sofreu humilhação, correcção mas jamais lhe faltou o louvor.
“Entrai nos átrios de Deus com hinos de louvor”. Quando estou angustiado, Deus é
bom! E quando estou bem, Deus é bom! A sua benignidade e fidelidade continua de geração em geração. A essência de Deus não muda! A palavra chave para estar na Sua presença é o louvor. É engrandecer, é magnificar o nome de Deus.
Bendigamos o seu nome, porque Deus já fez muito mais na nossa vida do que aquilo
que enxergamos. Não caiamos no erro de nos fixarmos nas nossas experiências e ditarmos a nossa própria agenda e os nossos caminhos!...
Por muita bênção que haja, muitos andam sempre a queixar-se. Têm medo do desconhecido, de dar passos de fé. Vivem de acordo com os seus desejos e deixam de visualizar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Escolhemos ver “o que se vê” (que é
transitório), ou “o que não se vê” (que é eterno)?
Com que enchemos o nosso coração? Apenas com o que se vê?
Muitos dizem que não sentem Deus, mas Ele É e ESTÁ mesmo que não o sintamos. Apenas somos chamados a crer.
Perdemo-nos muitas vezes naquilo que é transitório. Aí colocamos as nossas forças e o
nosso coração nos tesouros palpáveis, em vez de nos invisíveis.
Em Marcos 7:22, os fariseus confrontaram Jesus sobre comportamentos. Jesus faloulhes dos seus corações, das suas motivações. Os fariseus faziam da tradição um mandamento, e lavavam as mãos por superstição. Jesus avisou, “Não é o que entra, mas o que
procede do coração do homem, que o contamina”.
Cobiças, idolatrias, maus pensamentos, dolos, maldades, libertinagens, blasfémias, soberbas, e insensatez são apensas algumas coisas que saem de um coração contaminado. A cobiça é o fervilhar da panela. O homem pode ter as melhores coisas, mas deseja
sempre aquilo que os outros têm. A insensatez leva-o a querer tudo o que não tem.
Qual o modelo que Deus me deu para viver? Pode não ser o modelo perfeito, aos meus
olhos, mas é funcional. Mateus 6:19-21 “Onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração.”
Jesus alertou em Lucas 12:13, “Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida não
consiste na abundância do que se possui.”
(continua na página seguinte)

As pessoas no mundo são valorizadas pela sua aparência, pela sua forma de vestir,
de falar. Mas o que as pessoas são, será por aquilo que têm? Qual é o formato da
nossa mente? O nosso coração é impulsionado a olhar e a valorizar a aparência, levando-nos à cobiça? Deus é Juiz e é Justo.
Muitos estão pedindo “Senhor tens que fazer justiça entre mim e o meu irmão”, mas
não é necessário isso! Fica contente com a tua porção! Fica contente com o teu marido
ou com a tua esposa, com as coisas que Deus te deu! Alegra-te nisso! “Busca primeiro o
reino de Deus e a sua justiça”. Ele é a FONTE do que virá até ti.
A justiça de Deus é que decreta a tua bênção! Não é por muito falares, por decretares!
O tesouro é Jesus! É Eterno. Não depende de conceitos, preconceitos e de pertenceres a
clubes terrestres! Jesus contou a história do homem rico que era néscio. Queria maiores
casas, maiores celeiros, maiores armários, mas quando Deus pediu a sua alma, quais
eram os seus objectivos de vida?
Quais são as nossas prioridades de serviço?
Qual foi o impacto do jovem rico quando veio a Jesus e Ele pediu-lhe que vendesse tudo
o que tinha, desse aos pobres e o seguisse? O jovem valorizou aquilo que não tinha valor para Deus.
O TEMPO É UM TESOURO?
No tempo há centenas de oportunidades para servir a Deus. Tudo o que é de Deus tem
um tempo determinado. É preciso viver em perspectiva.
OS TALENTOS SÃO TESOUROS?
Muitos engrandecessem-se com eles e não os colocam no céu. Eles são para engrandecer a Deus.
O NOSSO CORPO É UM TESOURO?
Claro! Somos templo de Deus. Não vamos guardar nele sentimentos e pensamentos sujos. Ele precisa estar limpo.
Qual é a nossa perspectiva? Como olhamos a nossa vida? O nosso olhar está difuso e
disperso ou está focado naquilo que é adequado? Está colocado na Lei ou na Graça de
Deus? Uma mente difusa quer aquilo que não provém de Deus. Quer Deus, mas também
quer aquilo que satisfaz os seus sentimentos. O nosso corpo precisa de estar iluminado,
DECIDIDO a andar com Deus, identificando-se com Ele e com a Sua Palavra.
DEIXAR DE PARECER, para SER parte integrante da Geração de 1 Pedro 1:6-10!
Este é o propósito de uma vida bíblica. Não é ter grandes casas, armazéns, templos, infra-estruturas. Isso não é o epicentro, mas é viver em louvor para Deus. Esse é o grande
desafio de Jesus. Jesus tem “Toda a autoridade” (Mateus 28:18,19). Autoridade é poder
executivo.
O “ide” é uma acção, uma deslocação. Isso causa uma reacção. Temos que anunciar o
que já está DITO e FEITO por Jesus. Isso é levar as boas novas ao teu vizinho e àqueles
que passam de perto na tua vida, e àqueles que já estão na tua vida, a tua família, e a
todos aqueles onde o Senhor te quiser levar.
“Ensinando todas as coisas”, isto é contemporâneo, mas também intemporal. Somos
uma geração de testemunho!
Vamos testemunhar de Cristo! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com um coração
íntegro, como um objectivo! Com uma atitude de louvor, decididos por Cristo!
Não vivamos mais com um coração dividido! Anunciemos Jesus Cristo!

CEIAS SOLIDÁRIAS NO
PORTO
Devido à falta de recursos e desemprego no País, a REMAR tem criado
Projetos de Apoio na alimentação a
pessoas carenciadas. Começamos
com o Projeto Anjos da Noite, "REMAR
S.O.S", seguindo-se as CEIAS DE NATAL SOLIDÁRIAS, e agora as CEIAS SOLIDÁRIAS para todos aqueles que nos
solicitam. Esses alimentos vão sempre
acompanhados de uma palavra de encorajamento e de um convite para entrar nos nossos CENTROS DE ACOLHIMENTO, onde lhes será facultada tudo
o que é necessário para uma existência digna, além da possibilidade de
verem cumprida uma nova e melhor
vida.
Esta CEIA SOLIDÁRIA está a começar a
ser realizada na Cidade do Porto, em
cada 1ª quinta-feira de cada mês, passando posteriormente para uma ceia
quinzenal, e até o podermos fazer semanalmente.
As refeições são oferecidas na Rua da
Firmeza 369 R/C, iniciando-se às
19:30 horas, continuando pelas horas
seguintes.
Precisas de ajuda? Conheces alguém
que precise de ajuda? Vem ter connosco!
Agradecemos a todos os voluntários
que têm estado presentes, participando sempre com um sorriso no seu
rosto.
Queres fazer parte deste grupo de voluntários?
CONTACTA-NOS E PARTICIPA!

VOLUNTÁRIO DA REMAR S.O.S. NA
SÍRIA FALA DA SUA EXPERIÊNCIA
...Ontem à noite tivemos 700, hoje temos mais de 1000 e, esta noite
esperamos mais 600. Trabalhamos por turnos, somos uma equipa
de 10 pessoas da nossa igreja. Presevo, na fronteira entre a Sérvia e
a Macedónia, alimentando, vestindo, acolhendo os refugiados do
Iraque, Afeganistão, Síria.
Alguns fugiam dos talibãs, outros da crueldade do ISIS. Muitos perderam os seus familiares, outros perderam as suas casas e tudo o
que lhes pertencia. Viajam durante 9, 15 até 20 dias por mar ou em
camiões, mas a grande maioria deles, a pé. Com os seus filhos, são
muitas as crianças, algumas delas só com 10 semanas de vida, ao
frio. Milhares deles viajam apenas com umas mochilas ou sacos de
plástico com roupa,
Enviámos várias equipas da nossa igreja neste inverno, e gostaríamos de te desafiar. Lembra-te de Atos 16:9. “Passa à Macedónia, e ajuda-nos.” Não precisas de ter
nenhuma habilidade, só amor e compaixão por estes refugiados!
Sim! Muitos são muçulmanos, mas continuam a ser humanos que precisam do amor
de Jesus!
E se aprendesses a amar os teus inimigos? E se deixasses que Deus te surpreendesse? Um dia ao ajudar os refugiados numa tenda, vi uma menina pequena com um
cão. Era um cão de guarda, e dei conta que a menina não precisava dele. Então falei
com uma família, que falava inglês, e ela ofereceu-lhes o cão.
Começámos a falar e, eles perguntaram-me. Como é que a tua filha nos deu o seu
cão? E eu comecei por lhes dizer que era romeno. E que estávamos ali a trabalhar
porque pertencia a uma igreja, quando de repente. Pararam e começaram a falar entre eles, os filhos, os avós, todos a falar iraquiano.
Depois o pai vira-se para mim e em inglês, pergunta-me: ”Estás a dizer-me que vocês
são cristãos? E eu respondi-lhe: Sim, sou pastor de uma igreja”.
E por essa razão estamos aqui?”, e ele volta a perguntar-me: “ Como pode ser que
vocês sendo cristãos, nos estejam ajudando, sabendo que no Iraque os seus compatriotas estão a ser assassinados?”
Continuámos a falar e a discutir o tema, no final eu disse-lhe: Importas-te que ore
por ti? Disse-me que não se importava. Então nessa noite reunimo-nos e orámos juntos. Quando terminei de orar, fui a uma mesa para continuar a servir e, uma das suas filhas que também falava inglês, veio ter comigo, pegou-me na mão e disse-me:
“Senhor, o meu pai está a chorar!”
Logo soube que Deus estava ali, e que Deus o tinha surpreendido, e claro que a mim
também!

EUROPA

A ONGD Remar distribuiu
mais de 1 milhão e meio de
refeições desde setembro do
ano passado


Mais de 40 voluntários encontramse na Sérvia, Croácia e na Grécia,
para atender às necessidades básicas de milhares de refugiados
que chegam diariamente em condições adversas que fogem do seu
país.



A REMAR instalou seis tendas com
mais de 100 metros quadrados
com aquecimento, onde são acolhidos os emigrantes, onde lhes é
dada roupa comida e atenção médica ou psicológica por parte dos
voluntários.



A REMAR tem em vista intensificar
a ajuda humanitária nas zonas críticas, especialmente na Grécia,
onde coopera com o padre Angel
e e a Associação Mensageiros da
Paz. (Mensajeros de la Paz).

Atualmente o ponto mais crítico é Presevo, que acolhe diariamente entre
3.500 e 5000 refugiados, uma vez que
a Sérvia é o primeiro país da rota dos
Balcãs. Onde são registados e tomadas
as suas impressões digitais a todos os
que chegam. A REMAR, juntamente com
a CRUZ VERMELHA e a UNICEF, forma
parte das únicas ONG’s, autorizadas a
trabalhar neste acampamento militar
em Presevo.
Este acampamento de voluntários da
REMAR distribui permanentemente sopa, chá quente, bolachas e fruta, bem
como roupa (especialmente gorros e
meias porque muitos deles chegam encharcados e cheios de frio). Enquanto
são tratadas estas formalidades legais
muitos deles ficam acondicionados
num pavilhão, onde a REMAR instalou
500 camas, (com as instalações atuais
centenas de crianças dormem muitas
noites nas mesas do refeitório por falta
de espaço e de condições).

DEZ RAZÕES PARA LER E ESTUDAR A BÍBLIA
(continuação das razões apresentadas na Revista de março/abril)
6.

Contêm tudo o que é agradável a Deus e de todas as coisas que pertencem à
vida e à piedade.
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3:16,17
Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude; 2 Pedro 1:3

7.

Devemos estudá-la para sermos aprovados por Deus e que usamos de forma
adequada a Sua Palavra.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15
Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados
para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, 1 Pedro 3:15

8.

Conhecê-la é a única salvaguarda contra erros fatais.
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de
bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas
coisas eram assim. Atos 17:11
Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1

9.

As Escrituras edificam-nos e garantem-nos um lugar no céu.
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça; a ele que é
poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20:32
E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15

10.

A Bíblia será o nosso padrão para o dia do juízo.
Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há-de julgar no último dia. João 12:48

FAMÍLIA
PRINCÍPIOS DE DEUS PARA A FAMÍLIA
Independência grata
Este princípio é o resultado de dois princípios.
O primeiro deles está assinalado em Génesis 2:24:
“Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só
carne.”
O segundo está em Êxodo 20:12: “Honra a teu pai
e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias
na terra que o Senhor teu Deus te dá.”
Muitos agem como se houvesse incompatibilidade
entre estes princípios, mas não há! Eles são ajustáveis, desde que haja uma compreensão exata do
que diz a Palavra de Deus!
Uns procedem como se o “deixar” significasse: abandono, esquecimento ou o corte de
qualquer contacto com os pais.
Outros atuam como se “honrar” fosse estar sempre agarrado às saias da mãe ou às calças do pai.
De acordo com Génesis 2:24 para manter uma união real entre o casal, é preciso primeiro “ter que deixar os pais”.
“Portanto deixará... e unir-se-á à sua mulher.” Este princípio é tão importante que foi
repetido por Cristo em Mateus 19:4,5: “Respondeu-lhes Ele: não leste que no princípio o
Criador os fez macho e fêmea: portanto deixará o pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e
serão os dois uma só carne?” Paulo também o fez em Efésios 5:31.
O “deixar pai e mãe” envolve pelo menos três aspetos:
O “deixar fisicamente”, de não morar com os pais.
O “deixar financeiro”, não depender financeiramente deles.
O “deixar psicológico”, que é o de não depender afetiva ou emocionalmente dos
pais.
O “deixar” é extremamente necessário para que o novo casal tenha realmente uma vida
em comum.
Os pais devem entender que os filhos não vão ficar para sempre com eles! Quando o casamento acontece, essa fase acaba. Os pais não criam os filhos para si, mas para que
estes formem as suas próprias famílias! Os filhos, por sua vez, depois de casados, não
devem colocar o pai e a mãe em primeiro plano, e o esposo (ou esposa) em segundo.
Deve fazer justamente o inverso!
A independência não significa abandonar ou negligenciar os pais!
A nova família deve viver sob um enorme sentimento de gratidão e honra aos pais que
possibilitaram a esses filhos, constituírem os seus próprios laços afetivos e familiares.
Observe o que está escrito em Provérbios 23:22: “Ouve a teu pai, que te gerou e não
desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer.”
Quantos pais não estão esquecidos e desprezados pelos filhos? Alguns foram “deixados”
num asilo ou lar, abandonados pelos seus filhos! “Não desprezes a tua mãe, quando vier
a envelhecer!”
Paulo quando ensina sobre o trato com as viúvas, diz: “se elas tiverem filhos, devem de
ser cuidadas por eles”.
Observe 1 Timóteo 5:4,8 “Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais; porque isto é bom e agradável diante de Deus... Mas, se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.”

RESCALDO DO CONGRESSO
Pelos testemunhos ouvidos, este foi
um dos melhores Congressos de sempre.
Desde a sua organização até ao seu
encerramento, Deus não deixou de
estar presente em tudo que se realizou para sua obra.
Os oradores inspirados levaram-nos à
presença da Majestade, as atuações
musicais inspiraram à adoração, o trabalho com as crianças foi assegurado
com eficácia, bem como a sua participação especial em representação de
alguns lugares e nações onde o ministério REMAR está implantado.
O número de irmãos e irmãs batizadas foi inspirador.
A campanha Evangelística, celebrada
este ano fora das atividades do Congresso, um dia antes, levou ao Martim
Moniz bastante povo de Deus, e não
só. Este é dos pontos que mais altos
do nosso ministério o de pregar o
evangelho nas ruas e praças das nossas cidades. A nossa nação precisa de
saber que há um único Deus que
amou o mundo de tal maneira que
deu o Seu Filho, para o salvar.
Também as irmãs em espaço próprio
foram ministradas pela irmã Mari Carmen,
Sei que o esforço dos que levam às
suas costas o “levantamento” do mesmo é desgastante, mas é ao mesmo
tempo de grande satisfação porque
diariamente Deus vai renovando as
forças e o vigor. Montar e desmontar
stands e tendas não é trabalho para
todos, mas os que se entregaram de
coração a tal tarefa Deus recompensou generosamente.
Ver a nomeação e consagração de novos obreiros e pastores, é sempre um
estímulo ao trabalho desenvolvido debaixo da graça de Deus.
Aos que não puderam estar mas serviram a Deus doutra forma, animem-se
porque querendo Deus para o ano voltamos a encontrar-nos!

Reflexão...
QUEM É O TEU DEUS?
Há poucos dias tive necessidade de ir às
urgências de um Hospital em Lisboa. No
lugar onde aguardava, o espaço com o
passar das horas tornava-se cada vez
mais pequeno, devido ao número crescente de doentes, que em macas (como era o
meu caso), e sentados, esperavam com
ansiedade reprimida a sua chamada.
Depois de várias horas à espera, ouvi o
desabafo de alguém: “Deus não existe! Se
Ele existisse, acredito que não ia permitir que houvesse gente em sofrimento,
e tantos sem o merecerem!”
No canto onde me encontrava, apesar das
dores que tinha e da dificuldade em encontrar posição para as amenizar, não
deixei de pensar naquelas palavras e de
dizer no meu coração. “Deus, está aqui
comigo!”
Entendo o desespero e o desabafo de
quem não tem esperança, mas entristeceme pensar que alguns só se lembrem Dele quando estão sofrendo, e pior que isso,
o vejam como um recurso para os seus
problemas.
Deus está onde tu queres que Ele esteja,
mas não penses que O podes manipular e
usar a teu belo prazer. Se nem mesmo
nós, como humanos, gostamos que nos
façam isso, achas ou parece-te que Aquele que com amor eterno te amou e te
ama, gosta de ser tratado dessa forma?
Se pudéssemos entender o quanto Ele nos
ama, e tudo o que tem feito para chamar
a nossa atenção, mas para nos convidar a
vivermos debaixo da Sua protecção!...
Deus nunca é injusto, nunca está longe,
não está tão distante que não possa ouvir
o teu clamor ou o teu desabafo! O desabafo pode magoar os meus ouvidos por
causa da injustiça feita, mas Deus, quando te ouve, fica atento.
Gosto das palavras de Isaías: “Eis que a
mão do SENHOR não está encolhida, para
que não possa salvar; nem agravado o
seu ouvido, para não poder ouvir.”
Isaías 59:1

O amor de Deus por ti e por mim, não
é comandado pelas suas emoções. Tratase de um amor com compromisso e de
um amor que não desiste, mesmo quando
a outra parte erra.
Só Deus pode amar-nos até ao fim. Está
expresso no exemplo dado por Jesus ao
seus discípulos. Sabendo que ia ser atraiçoado por um dos seus amigos e
negado pelos outros, diz a Bíblia em letras
de ouro: “Ora, antes da festa da páscoa,
sabendo Jesus que já era chegada a sua
hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus, que estavam
no mundo, amou-os até ao fim.” João 13:1
Na incerteza da vida moderna, colocamos
tudo em causa, justa ou injustamente, até
mesmo O Único e verdadeiro Deus, que
por tanto nos amar assumiu a nossa humanidade.
Permite que deixe aqui bem clara uma
coisa. Tu é que tens saber quem é o teu
Deus! O meu Deus revela-se da seguinte
maneira:
“Elevo os olhos para os montes: de onde
me virá o socorro? O meu socorro vem do
SENHOR, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O
SENHOR é quem te guarda; o SENHOR é a
tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua, de noite. O SENHOR te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma. O SENHOR guardará a
tua entrada e a tua saída, desde agora e
para sempre.” Salmos 121:1-8
Este é o Deus que eu conheço, que sempre está comigo.
Tomara que já conheças o quão grande é
Deus! Aquele que se importa contigo e está atento quando passas na dificuldade!
Ele conhece os detalhes do teu caminho e
tem o teu futuro nas suas mãos!
Se ainda não o conheces que Ele se revele
a ti. Lê o Salmo 121. Rende-te a Ele, pedindo-lhe que Ele governe a tua vida. Ao suplicares que Jesus seja o Rei da tua vida,
saberás que Ele sempre estará contigo por
onde quer que andares, e serás abençoado neste mundo e eternamente!
FJ

www.corpodomessias.org
Pode assistir e participar nas nossas reuniões:

Pela Rádio



Em direto, sintonizando a emissão em Ultra FM 88.2
Através do site www.ultrafm.pt, emissão online

Pela internet


Via

STREAMING,

www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream

“Inclinai os vossos ouvidos e vinde a Mim! Ouvi e a vossa alma viverá…”
Isaías 55:3

Locais de pregação
PORTO

AVEIRO

Rua da Firmeza, 369

Rua Clube dos Galitos, 26/27

Domingos 11.00 horas

Sextas - feiras 20.30 horas

SETÚBAL

COIMBRA
Zona Industrial da Pedrulha,
Armazém nº 5
Domingos 11.00 horas

S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nunes dos Santos, 21
tel. 218 223 050
Quartas-feiras 20.30 horas
Domingos 10.30 horas
(Aberta de segunda a sexta-feira
das 9,30 às 17h)

Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas

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

Visite-nos!
!
É sempre bem vindo

Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à Casa do SENHOR!

