
  



 

 
 

 
“...Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; 
tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la…” João 10:17,18 

Se no v.11, se tratava da entrega da vida “do bom pastor pelas ovelhas”. Estes dois versos o 17 e o 

18, mostram a livre vontade de Jesus em fazer essa entrega. 

Quando Jesus veio, sabia qual seria a sua principal função. 

“… O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de 
muitos.” Mateus 20:28 

Qual foi o preço pago para a nossa Libertação? Segundo a Lei, “Nenhum deles de modo algum pode 
remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele.” Salmo 49:7 

Se o amor maior, tal como disse Jesus “é dar a vida pelos amigos”, João 15:13, que dizer de quem a 

entregou em substituição dos que eram seus inimigos? Ele deu a sua vida por mim! Isso significa que 
Jesus assumiu por inteiro o castigo que me estava reservado a mim… “Sabendo que não foi com coisas 
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver…” 1 Ped-

ro 1:18  

Um escravo era “redimido” quando alguém pagava o preço pela sua Liberdade. Deus através do Seu Filho 
Jesus Cristo, pagou o preço do nosso resgate, para nos livrar do domínio do pecado que leva o homem 

a viver uma vida vã, sem sentido, sem propósito. Por muitos esforços que faça, o homem não pode sair 

dessa condição miserável e deprimente. A humanidade sem Cristo, sobrevive numa vida biológica, mas 
honestamente, não se pode sequer dizer que isso seja Vida. Nessa condição, o homem sem Deus, vive  sem 

qualquer esperança para todo o sempre. Mas o sangue vertido por Jesus na cruz do Calvário, acabou com 

esse sufoco! Aleluia!  

“Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o 
qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido AINDA ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUN-
DO, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós;” 1 Pedro 1:19,20  

Agora há motivos para nos alegrarmos! “Porque fostes comprados por bom preço! Glorificai, pois, 
a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus!” 1 Coríntios 6:20  

“E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, [Ele] vos vivifi-
cou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era 
contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do 
meio de nós, cravando-a na cruz.” Colossenses 2:13,14 

Agora, recebendo o sacrifício de Jesus e o próprio Jesus como nosso Salvador e Senhor, podemos vi-

ver na expectativa de que viveremos para sempre com Ele, agora e eternamente. 

“Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá se-
gunda vez, sem pecado, para aqueles que o esperam para salvação.” Hebreus 9:28  

ACEITA HOJE E AGRADECE A GRANDE DÁDIVA DA VIDA DE JESUS POR TI! 

 

F i c h a  T é c n i c a  
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(continuação do número anterior) 

 

“Ser cristão não é tanto o evitar cuidadosamente o pecado, mas ser mais incentivado a fazer a vontade de 
Deus!”. (Dietrich Bonhoeffer). 

Não entendemos que é para nós apenas um privilégio o participarmos com Deus na Sua Obra mara-
vilhosa, mas que ainda maior privilégio é sermos Obra de Deus! 

É necessário vermos bem as coisas. É necessário termos Visão! “Não podemos ser cegos e guiar outros ce-
gos porque juntos cairemos no mesmo buraco”. Mateus 15:12-14. 

Um líder é alguém que conhece o caminho, que está no caminho, e que mostra o caminho!  

A pregação não termina quando dizemos Ámen, mas quando e onde ela verdadeiramente entra em acção. 
Há duas coisas bastante claras quando Jesus ensinou os seus discípulos em João 15:5, e foi através de 

uma lição de agricultura. “Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim, e eu 
nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer”.  Mais adiante, em João 17:19-
23, na sua maior declaração de amor à igreja, Jesus manifestou um princípio sobre estas duas condições: 

Sendo a Igreja  um Ministério, precisa ser “Um”, unido numa só Visão, como o Pai e Jesus são UM! A con-

sequência será o mundo crer que Jesus é o Enviado de Deus, e nós termos impacto na comunidade onde 
estivermos inseridos, seja cidade ou seja país! Unidos Nele recebemos a credibilidade de sermos discípulos 

de Cristo. Por termos uma só Visão, (a mesma Visão que o Pai e o Filho têm), seremos selados pelo Espíri-

to Santo que nos preparará para termos uma mesma actividade neste mundo, SERVIR A DEUS E AOS 

OUTROS, POR AMOR. Se isso não acontecer, então andaremos desenfreados, cada um para o seu lado. 

Para haver a Unidade e uma só Visão, é necessário haver a sujeição uns aos outros no vínculo perfeito do 

Amor de Cristo! É necessário estarmos esclarecidos sobre a Obra de Cristo, o Redentor! “Aquele que quiser 
ser maior entre vós, seja vosso servo”, que tenha um bom proceder em atitude e palavras, em mansidão 

na sua conduta e que busque a paz com todos os homens, e anuncie as Boas Novas do Evangelho! 

Para haver Unidade e uma só Visão em Cristo, é preciso estar convicto de que nenhuma verdade é mais 

importante do que conhecer que Jesus Cristo! Ele é nosso Salvador e Senhor! É Ele que dá esperança a 

quem não tem, que perdoa o condenado, que levanta o caído, que sara o enfermo, que ressuscita aquele 
que está morto, e que sara todas as nossas feridas! E se confessarmos os nossos pecados, Ele é Fiel para 

nos perdoar e purificar de toda a injustiça! 

O perigo é que o orgulho humano tem querido substituir a dependência de Deus, a dependên-
cia da visão do Seu Reino e a dependência da Sua Justiça. O povo tem-se desenfreado. Sem profe-

cia e sem revelação de Deus, a humanidade é como uma família desorientada. Começa a levantar supos-

tos ministérios sob pressões e condições emocionais. Creio que devemos buscar a revelação de Deus e pela 

profecia, que é a Sua Palavra, a lâmpada para os nossos pés, Ele nos guiará! 

Temos como exemplo disso, o caso do sacerdote Eli, que foi flagrante. “Entretanto, o menino Samuel 
servia ao Senhor, perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões 
não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, (ora, os 
seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver…” 1 Samuel 3:1,2 Temos que 

ver mais para além do que é aparente, mais para além do superficial! Para que isso aconteça, temos de 

usar “boas lentes espirituais”, precisamos de Luz, de bons olhos, de olhos bem iluminados por Jesus!  

“A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo 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 são tais trevas!” Mateus 6:22,23. 

Pastor Luís Miguel 
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Uma das características da nossa visão, é que se não tiver a lente correcta, dá-nos perspectivas erradas.  

“Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um 
coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu”. Apocalipse 3:17 

Essa era a visão de Deus. Eles tinham obras, faziam obras, mas não eram frios, nem quentes! Viver na 

superficialidade é viver sem “aprofundar” nada. É gloriar-se no fruto do seu próprio esforço, e não na gló-
ria do Senhor. Mas estava patente diante de Deus o orgulho, a soberba da carne, a luxúria dos olhos 

daquela igreja de Laodiceia. Uma das características da cegueira espiritual é vermos o mal alheio e não 

ver o nosso próprio mal. Mas Mateus 7:1-5 exorta-nos a que nos preocupemos primeiro connosco pró-
prios! Costumamos falar das outras pessoas e dos seus assuntos, do pequeno cisco dos seus 
olhos, e não tiramos a trave dos nossos olhos? Isso não faz sentido! Que tipo de cristão é esse? É 

tão fácil dizer o que os outros necessitam de fazer! É tão fácil identificar o erro dos outros! É tão fácil di-
zer como outros devem educar os seus filhos! Mas é triste quando os teus próprios filhos nem gostam de 

estar perto de ti! 

“TIRA PRIMEIRO A TRAVE DO TEU OLHO!”  

Quando alguém ataca outros irmãos na fé, pregadores, e diz coisas odiosas com juízos errados, e muitas 

vezes com maldade, será julgado, não com a mesma medida, mas de forma ainda mais dura! Não estarão  
a ignorar a trave que têm diante de si? Criticar outros não traz bênção. E julgar os outros continuamente, 

é como não ter vida própria, não ter assuntos ou questões para resolver na sua própria vida. 

 

“CUIDA PRIMEIRO DE TI MESMO! 

Os nossos olhos estão colocados nos deleites. Estão centrados na carne, no satisfazer da superficialidade 

da alma. Tiago 4:1-4 Corremos perigo quando o mundo está dentro de nós!  

“Podemos tirar um homem da imundícia, mas não podemos tirar a imundícia de um homem”.  

Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado, e operar através dos frutos do arrependimento. 

Quando estamos com falta de visão, podemos cair, e se estivermos a guiar alguém, podemos fazer com 
que outros também caiam. É o que acontece quando ensinamos outros por tradição, por letra, por inter-

esse próprio, com o coração longe do coração de Deus, insensível a Ele! Mateus 15:2-14  

 

AS APARÊNCIAS DEFRAUDAM A NOSSA ALMA  

Que possamos ter o propósito de decidir e julgar segundo a visão de Deus!  Isaías 11:1-6 Não devemos 
querer ter a nossa identidade em obras, porque as obras de fé têm de ser uma consequência da nos-
sa identidade em Cristo. Não devemos ter um conceito equivocado de nós mesmos como aconteceu 

com os da igreja de Laodiceia! 

 

ANDAR VESTIDOS DE ACORDO COM AQUILO QUE SOMOS.  

Colossenses 3:12-17   

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que 
anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora 
nem éreis povo, e agora sois de Deus. Vós que não tínheis alcançado misericórdia, e agora a tendes alcan-
çado.” 1 Pedro 2:9,10  “Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemu-
nhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança 
a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o 
qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direi-
ta do trono de Deus”. Hebreus 12:1,2   

 

Leia Hebreus 10:17-25   

Termino com as palavras de Tiago 5:7-16!  

4 



 

 
 

 

 
 

AMADURECENDO EM CRISTO 
 

 

 

Dou por mim a pensar que se é um privilégio conhecer o amor de Deus e ter sido resgatados 

por Ele, é maior privilégio ainda, o poder ir amadurecendo Nele e com Ele, cuidando com toda 

a diligência os nossos corações. 
 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da 
vida.”   Provérbios 4:23  
 

O nosso coração é lugar da Sua morada. É onde é guardado esse precioso tesouro - a Fé.  

 

“Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Te-
mos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e 
não de nós.” 2 Coríntios 4:6-7 
 

É estar simplesmente Nele... Convictos do Seu grande amor, sujeitos à Sua soberania, confia-

dos na Sua graça, conhecedores das Suas misericórdias, disponíveis para o Seu serviço… 
 

Na Sua Presença há plenitude de gozo:  

 
“Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença há fartura de alegrias; à tua mão direita há 
delícias perpetuamente.” Salmos 16:11 

 
E quem é Rocha senão o nosso Deus?  

 

“Por que, quem é Deus, senão o SENHOR? E quem é rochedo, senão o nosso Deus?”  2 Samuel 
22:32 

 

Nele está o manancial da vida! 
 

“Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz.” Salmos 36:9 

 
“Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR!  
 
A sua saída, como a alva, é certa; e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que re-
ga a terra.”  Oseias 6:3 
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O Ministério das Prisões  é uma das áreas de intervenção da ASSOCIAÇÃO REMAR, como todas as 
suas outras actividades. A visita e assistência a reclusos faz parte da obediência ao chamado do Evange-

lho: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações…” Mateus 28:19, e  “Estava nu, e me vestistes; 
adoeci, e me visitastes; estava na prisão e fostes ver-me." Mateus 25:36 
O lema é levar o evangelho, no seu todo, isto é, acudir as necessidades do Homem nas suas 

três dimensões, (espírito, alma e corpo). O Evangelho de amor e compaixão leva-nos ao encontro não só 

dos que mais necessitam, mas principalmente, àqueles que são socialmente marginalizados e estigmatiza-
dos. Como o próprio Jesus disse, “Não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento”. Lu-

cas 5.32 

Dentro desse espírito temos trabalhado no decorrer dos anos com os presidiários e reclusos, em diver-
sos  estabelecimentos prisionais do país, entre os quais Alcoentre, Tires (a ala masculina e feminina), 

Hospital Prisão de Caxias,  Linhó... Presentemente estamos focados em visitas semanais na prisão de 

Sintra, todas as Quartas-feiras e no Estabelecimento Prisional da Carregueira às sextas-feiras, estan-
do  o mesmo projeto em andamento para a Cadeia de Linhó e EPL, (Estabelecimento Prisional de Lis-

boa). 

Recebemos na ASSOCIAÇÃO a visita de um grupo de técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Ser-
viços Prisionais e do Ministério da Justiça,  acompanhados da vice-diretora do Estabelecimento 

Prisional da Carregueira, e juntos estabelecemos estratégias e definimos as áreas de  cooperação para 

potenciar a nossa intervenção. Destacamos a permissão a alguns reclusos para passarem as "precárias" e 
a liberdade "condicional" nos centros da REMAR. Nesse âmbito, tivemos, nos últimos meses, dois reclusos 

em saídas precárias, e dois, em liberdade condicional. Salientamos que, graças a Deus, estas decorreram 

com total sucesso e reconhecimento por parte das autoridades prisionais. 
Para além da ajuda com alimentos  e vestuário, (que oferecemos pontualmente), ministramos também lei-

turas e estudos bíblicos juntamente com oração,  aconselhamento e diálogos onde também ouvimos desa-

bafos e histórias de vida deveras lamentáveis e tristes.   Isso leva-nos muitas vezes a ficarmos emocional-
mente envolvidos e a criar uma empatia muito profunda com alguns dos participantes. Claramente reco-

nhecemos a necessidade de estarmos preparados, não só emocionalmente, mas sobretudo   espiritualmen-

te, para a eficácia do nosso serviço, e poder levar não só palavras, mas esperança e amor àqueles que 
carecem de conhecer a verdadeira Vida e Aquele que é  Amor! E é nesse sentido  que todos os que se en-

contram diretamente envolvidos no MDP, (Ministério Das Prisões), necessitam do respaldo e  da cober-

tura da oração da parte dos irmãos e irmãs que se sentem movidos pelo Espírito Santo para  apoiarem 
este imperativo ministério!  
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Nos dias 9,10,11 e 12 de abril, realizámos o Retiro David, 

compreendido para as idades dos 13 aos 15 anos. 

 

Estamos muito agradecidos a Deus por ter visto uma vez mais 

a sua fidelidade, desde o início dos preparativos, na organiza-

ção, participação e colaboração das diferentes pessoas e enti-
dades, ao desenvolvimento de todo o acampamento em si, 

tudo correu maravilhosamente bem. 

 

Tivemos actividades espirituais, lúdicas, desportivas e de lazer. 
O nosso  objetivo foi primeiramente buscar a Deus, apartando 

- nos das distrações do dia-a-dia, e fomentar a comunhão en-

tre os diferentes participantes chegados das diferentes zonas 

do país. 

 

O tema do acampamento foi “A missão de Deus para Ti”. 

E através das diferentes atividades, procuramos fazer uma in-

trospeção acerca da qual seria a missão de Deus para cada 
um de nós, individualmente e coletivamente! Salientamos que 

aparte das diferentes e encorajadoras actividades, fizemos uma 

“flashmob” de evangelismo criativo, no qual todos os jovens 
participaram com muito entusiasmo, tanto nas ideias como na 

elaboração de cartazes e na distribuição dos folhetos que testi-

ficavam de “Quem é Jesus”. O evento efetuou-se na rua Au-
gusta, em Lisboa, a onde se levou a seguinte mensagem: 

“Atenção! Esta e a forma mais simples que encontra-

mos para dizer-te que JESUS TE AMA”. Foi uma experiên-
cia muito produtiva no sentido de que os adolescentes se aper-

ceberam das diferentes reações das pessoas que por ali transi-

tavam. Os nossos adolescentes também observaram  como 
esta É UMA MENSAGEM QUE IMPACTA e que chama a aten-

ção, uma vez que as pessoas paravam só para a ler. Umas 

interessaram-se para fazer perguntas, escutar, e muitas delas 

acompanharam os louvores que foram tocados pelo Djest Ivan. 

 

Aqueles que eram os nossos meninos alguns anos atrás, têm 

crescido, demostrado interesses próprios de acordo com a sua 
idade, e esse foi também um dos motivos pelo qual o tempo 

foi bem aproveitado, para falar acerca das suas experiências 

pessoais nos diferentes lugares onde eles vivem. Esses sítios 
onde eles têm que lidar diariamente com as suas próprias con-

vicções  e a pressão que este mundo lhes oferece, é um desa-

fio. Tivemos oportunidade de compartilhar-lhes acerca do 
amor de Deus, da sua identidade e afirmação em Cristo, tra-

zendo-lhes desta forma “Azeite” para as suas vidas! 

 



 

 

 

Neste retiro de 13 a 16 de abril, estiveram jovens com 

idades compreendidas entre os 16 e os 22 anos, onde cada 
um deles tinha as suas lutas, os seus sonhos, dúvidas e 

“coisas próprias” de juventude. Toda a  Missão que vem da 

parte de Deus é gratificante. Durante o Retiro Josué, toda 
a equipa que esteve nela representada, cumpriu uma mis-

são, independentemente do que cada um fez. 

O objetivo de cada membro da ICCM é indicar o caminho 
que eles devem seguir, de acordo com aquilo que a Bíblia 

nos fala: “Instrui o menino no caminho em que deve andar, 
e, até quando envelhecer, não se desviará dele.” Provér-
bios 22:6. Não é fácil, mas é possível! Foram três dias 

inesquecíveis com as todas as suas atividades realizadas. 

Houve tempo para divertimento: Rappel, Paintball, Surf, 
escalada e muito mais. Na parte espiritual e primordial, 

para além das reuniões devocionais, esteve connosco o Pas-

tor José Faria que encorajou os jovens a serem sensíveis a 

Deus como no exemplo do profeta Isaías, capítulo 6. Não 
perdeu a oportunidade de apresentar o Rui Daniel Figueire-

do como jovem que obedece ao chamado de Deus e junta-

mente com a Mizé e todos os  jovens, oraram pela sua via-
gem e missão em Moçambique. Foi um tempo muito especi-

al.  

Tivemos a presença de irmãos da JOCUM, para nos minis-
trarem também algo da parte do Senhor, o Flash Mob e o 

louvor numa das zonas mais movimentadas de Lisboa, na 

Praça do Comércio, onde fomos muito bem recebidos e 
acolhidos. As atividades do Retiro estenderam-se S. Pedro 

do Estoril, onde os jovens participaram durante a celebra-

ção ao Senhor, com três sketchs, abençoando grandemente 

os irmãos ali congregados. 

No domingo à noite, altura em que terminaria o Retiro, 

estiveram presentes o Pastor Luís Miguel Santos e a sua 

esposa Sandra Guedes Santos. Foi projetado um filme 
“Para salvar uma vida”. Depois houve tempo para refle-

xão e ministração, tendo sido um dos melhores momentos 

para os jovens. 

Ali tiveram a oportunidade de exporem as suas dúvidas e 
perguntas de acordo com o tema do Retiro “A missão de 
Deus para ti”, e não só... As respostas vieram com muita 

sabedoria vinda do Alto! 

Tenho a certeza de que todos saíram bastante satisfeitos, 

afinal este era o objetivo! 

“E declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o 
caminho em que devem andar e a obra que devem fa-
zer.”  
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“Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do 
pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer do SENHOR prosperará na sua 
mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o 
justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, 
e com os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com 
os transgressores; mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.” Isaías 
53:10-12 Foi terrível a luta que Jesus travou para libertar os cativos do diabo, mas a sua vitória foi tre-

menda     e gloriosa. “E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos 
vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,Havendo riscado a cédula que era contra 
nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando
-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mes-
mo.” Colossenses 2:13-15 
 

Ainda que para isto Cristo Jesus se tenha aniquilado a si mesmo, despojando-se e humilhando-se. “De 
sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de 
Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedi-
ente até à morte, e morte de cruz.” Filipenses 2:5-8 

 

 A sua manifestação teve como alvo desfazer as obras do diabo.  

“Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se 
manifestou: para desfazer as obras do diabo.” 1 João 3:8 
 

 Jesus Cristo  foi cortado da terra dos viventes. 

“Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra 
dos viventes; pela transgressão do meu povo ele foi atingido.” Isaías 53:8  

 

 Jesus Cristo colocou a sua vida por expiação do pecado. 
“Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do 
pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer do SENHOR prosperará na sua 
mão.” Isaías 53:10 

 

 Jesus Cristo verá que da cruz resulta uma descendência espiritual, e que são infinitos os 
frutos como resultado dos seus padecimentos.  

“Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o 
justo, justificará a muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si.” Isaías 53:11 

“O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.” 2 Timóteo 2:6 

  

 Pela cruz Jesus Cristo tomou posse da sua igreja, e uma vez que passou pela morte não 
se acha mais só.  

“Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se 
morrer, dá muito fruto.” João 12:24 

 

 Jesus Cristo é o primogénito entre muitos irmãos.  
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a 
fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos.” Romanos 8:29 

 (continua na página 10) 
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Esta é a Colheita de uma vida com Jesus: 

Somos conhecidos! 

“Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido.” João 10:14 

“Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis 
diante dele em amor;” Efésios 1:4 

  
Somos pessoas salvas! 

“E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste 
morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação;”  
Apocalipse 5:9 

“Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e 
tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e 
com palmas nas suas mãos;” Apocalipse 7:9 
 

Somos pessoas comprados com sangue! 
“Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã 
maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais,”1 Pedro 1:18 

 

Somos pessoas felizes! 

“Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes 
escritos nos céus.” Lucas 10:20 

 

Somos pessoas vitoriosas! 

“O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; 
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.” Apocalipse 3:5 
 

De notar estes paradoxos: 
 

 Hoje os filhos de Deus, já foram escravos do pecado  

“Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça.” Romanos 6:20 

 Aqueles que dantes eram escravos, serão juízes  
“Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado 
por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?Não sabeis vós que havemos 
de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida?” 1 Coríntios 6:2,3 

 Aqueles que eram inimigos de Deus, agora são seus amigos.  
“Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, 
muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.” Romanos 5:10 

 Os antigos escravos, hoje são reis e sacerdotes.  

“E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre. 
Amém.” Apocalipse 1:6 

 Todos os súbditos do Reino de Jesus, nasceram de novo.  
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer 
de novo, não pode ver o reino de Deus.” João 3:3 

 Os que obedecem a Deus nunca morrerão.  

“Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos 
transformados;”1 Coríntios 15:51 

 Os súbditos do Reino de Jesus, são heróis que se gloriam na fraqueza.  

“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De 
boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de 
Cristo.” 2 Coríntios 12:9 
 

O REI JESUS MORREU POR TODOS E QUER QUE TODOS O SIGAM! 
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MISSÕES 
 

No dia 16 do passado mês de abril, depois 

da celebração do culto, os pastores tiveram a 

oportunidade de orar por três irmãos, um dos 

quais um jovem que iam para a missão: Car-

los Cavaco vai para colaborar na África do 

Sul. O Américo Oliveira e Rui Daniel Fi-

gueiredo, rumaram a Moçambique. A revis-

ta CONTACTO deseja-lhes as mais ricas bên-

çãos de Deus para as suas vidas e ministé-

rios. Sejam uma bênção! 1 Coríntios 

15:57,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Carlos Cavaco 
O Américo e o jovem Rui 

 

Este ano o XXIII CONGRESSO reali-

za-se mais tarde do que é costume, 

mas as expectativas são ainda maio-

res do que as dos anos anteriores, 

porque o Melhor de Deus vai sendo 

evidenciado cada dia que passa. 

Para além dos cinco oradores princi-

pais, outros estão convidados para 

estarem connosco neste evento. Es-

tendemos este convite a todos, para 

que venham celebrar ao Senhor jun-

tamente connosco! 

Estarmos juntos como “Família de 

Deus” é uma bênção enorme. Come-

ce a orar para que a sua vida seja 

impactada. A seara continua a 

ser grande e poucos os ceifeiros, 

Este pode ser o CONGRESSO que 

vai marcar o rumo da sua vida!  

Preparemo-nos desde nossos cora-

ções!  



www.corpodomessias.org 

L o c a i s   d e   P r e g a ç ã o   

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 

Através da internet 

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

 Domingos às 10.30 h 

 

Acesso à PALAVRA DIÁRIA (mensagem áudio) 

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

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

 

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 

 

 

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 
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