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A RELAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS



Os nossos filhos crescem rapidamente. O tempo que eles vivem diretamente connosco, e em que podemos 
influenciá-los para o bem é muitíssimo breve. Criá-los é um desafio, e diante de tão grande tarefa sentimo-
nos como Manoá. “Então, Manoá orou instantemente ao SENHOR e disse: Ah! Senhor meu, rogo-te que o 
homem de Deus, que enviaste, ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino 
que há-de nascer.” Juízes 13:8  
De certa forma nós, como pais, somos privilegiados por termos tido a oportunidade de conhecer Jesus e 
de poder caminhar com Ele. Isso não significa que a nossa responsabilidade é menor, e que a carga é mais 
fácil, não, mas podemos contar com os conselhos da Sua Palavra, para nos darem a orientação precisa na sua 
educação.
Sem esta preciosa ajuda andaríamos conforme o que aprendemos, e não sei se os conseguiríamos abençoar 
a formar para a vida.
Do nosso amor como maridos e esposas, Deus abençoou os nossos casamentos, com vidas em que temos 
o privilégio de os preparar para Deus, isto porque sabemos que fora Dele não há verdadeira vida, nem tão 
pouco princípios que os façam verdadeiros homens e mulheres, de acordo com o plano de Deus. Se não 
aproveitamos bem o tempo do seu crescimento, para os orientar, quando eles já forem adultos podemos 
passar tempo com eles mas aí já é tarde para os criarmos nos caminhos do Senhor.
A maioria das cadeias do nosso país estão cheias de filhos de pais que descuidaram de alguma maneira a 
sua instrução. Não quero falar de disfunções, mas de não mostrarem qualquer cuidado, afeição, amor e 
preocupação de preparar filhos para a vida. É claro que eles são responsáveis pelos seus atos, mas se tivessem 
recebido bons fundamentos e muito carinho, provavelmente ali nunca seria lugar onde passariam um dia 
sequer.
Se estivermos dispostos a fazer alguma coisa por eles, Deus faz a parte mais importante, isso aprendemos na 
Sua Palavra:
“Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do 
valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não serão 
confundidos, quando falarem com os seus inimigos à porta.” Salmos 127:3-5
Mas, neste mesmo capítulo, Deus recorda-nos que se queremos ter sucesso na criação dos nossos filhos, 
também nos devemos submeter à Sua vontade.
“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, 
em vão vigia a sentinela.” Salmo 127:1  
Que bom podermos contar com a Sua preciosa ajuda, ou quem sabe diria melhor, Deus faz um excelente 
trabalho e dá-nos a graça para ajudarmos em tão magnífica tarefa.
Invista na vida dos seus filhos, tempo, amor, ensino, instrução, lazer, companheirismo, mas acima de tudo 
leve-os a conhecer a Deus e a terem a sua própria experiência de vida pessoal com Ele.
Que eles entendam o valor que a vida deles pode ter se eles estiverem dispostos a renunciar a tudo por amor 
a Ele.
Saibam filhos que nesta vida, nada é mais enriquecedor do que sermos filhos de Deus, e não se esqueçam 
que ainda não lhes é manifesto tudo. Avancem numa relação de intimidade com Jesus, ponham a vossa 
vida e talentos à Sua disposição e sejam fiéis em tudo o que Ele pedir de vós. Quando um dia nós os teus 
progenitores já não estivermos mais aqui, sabes que não estás só, Deus Pai, sempre estará contigo!

Pr. José Faria

Editorial
CONSAGRANDO-NOS COMO PAIS E FILHOS

Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.

Provérbios 3:1



PROJETOS REMAR S.O.S

Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos: guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso;

Provérbios 3:21

A Remar está presente em mais de 70 países em todo o mundo, desenvolvendo Projetos de Apoio Social 
para resgatar pessoas marginalizadas das ruas e dos diferentes âmbitos sociais em que se encontram. 
Angola não é uma excepção. Estamos em Angola desde o ano 1997, com a sua sede em Luanda, de âmbito 
territorial nacional, e trabalha na Reabilitação e na Reinserção de Toxicodependentes e Alcoólicos, bem 
como no Trabalho com mulheres e crianças maltratadas, orfãos, prostitutas, os sem-abrigo, e necessitados 
de uma maneira geral.
Faz um Ano que uma nova equipa de voluntários saem pelas zonas mais degradadas da cidade de Luanda 
para distribuir alimentos, com muita alegria e esperança de retirar estas pessoas das ruas e das condições 
precárias em que vivem.
Desta forma tem desenvolvido Projetos de Apoio para toda a comunidade envolvente, resgatando vidas 
das ruas, e acolhendo e alimentando um grande número de pessoas, na sua maioria crianças, que recebem 
também a educação gratuita nos nossos Colégios, criados pela Remar em Angola.

Casamento Fernanda C. e Carlos João

No dia 17 do passado mês de março, na Quinta da Fé, no Lourel, 
pelas 16:00 horas, realizou-se a cerimónia de Casamento de  
Fernanda Cincoenta e Carlos João.
Foi em grande ambiente festivo, onde familiares e amigos dos 
noivos, se deslocaram para se alegrarem com eles.
A cerimónia foi oficializada pelo Pastor Vitor Pinto e depois 
houve uma tempo de festa e de grande alegria entre todos os 
familiares e convidados.
A revista “CONTACTO”, deseja ao casal as mais ricas bênçãos 
de Deus e que a vida deles seja o cumprimento da Sua vontade 
em todas as coisas.



Palavra Pastoral 

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. 

Gênesis 2:24

Há virtudes indispensáveis para vencer em Cristo: 
Simplicidade, Gratidão, Paciência, Prudência e 
Perseverança.
E existem três constantes na vida: mudança, escolha e 
princípios.” (Stephen Covey) 

A vida cristã é uma contínua mudança! Não nos 
conformemos a mais nada, a não ser a Jesus Cristo!

Há escolhas que têm de ser feitas. A primeira é ter Jesus 
como Senhor e Salvador. A nossa vida deve alicerçar-
se nos princípios da Sua Palavra e das Suas Promessas. 
As nossas limitações podem ser uma plataforma de 
impulso à nossa fé ou um bloqueio a ela.

“A vida é 10% do que nos acontece e 90% de como 
reagimos”. (Charles R. Swindoll) 

Por exemplo, dez dos doze espias viram os impedimentos 
para conquistarem a Terra Prometida, Canaã, e somente 
em Josué e Caleb havia outro espirito. Eles confiaram 
na Palavra dada por Deus! Os outros dez reagiram com 
corações inflamados pelo pessimismo, ou por visão 
deturpada, queixosos e amargurados, e contaminaram 
todo o povo e condicionaram a decisão de Moisés.

Muitas vezes o povo de Deus exerce pressão sobre a 
liderança, e se a liderança enfraquecer, dará voltas e 
voltas, e ficará só como Moisés. Verá Canaã, mas não 
a herdará!

É necessário haver uma liderança com outro espírito, 
como o de Josué e Caleb, ou como o espírito de Paulo 
que dizia a Timóteo, “Por esta razão sofro também estas 
coisas, mas não me envergonho; porque eu sei em quem 
tenho crido, e estou certo de que Ele é Poderoso para 
guardar o meu depósito até aquele dia”. 2 Timóteo_1:12

Josué e Caleb sabiam que enfrentariam esses gigantes, 
que seriam “aparentemente” uma limitação, mas que 
isso seria o “combustível” para a sua fé na promessa da 
Palavra recebida da parte de Deus, que nunca falha!

As “limitações” que enfrentamos vão regular a bênção 
que experimentamos!

Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito
mais abundantemente além daquilo que pedimos ou 
pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse 
seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 
gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3:20, 21 

A incredulidade é a única coisa que pode impedir de 
recebermos as promessas de Deus para a nossa vida.

O diabo não pode impedir que Deus te abençoe! 
A sua única alternativa é colocar-te num estado de cerco 
espiritual, para que não possas ter acesso à bênção que 
Deus te deu, pela Sua graça.

Cuidado com quem te associas e em quem te apoias! 
Não procures o teu apoio na “carne”, mas em Deus!

Deus escolhe as pessoas mais improváveis nas situações 
mais improváveis, para trazer o livramento àqueles que 
lhe pertencem. 

Deus repartiu Dons aos homens, a cada um, uma graça 
específica! 
Mas a cada um de nós, foi dada a graça conforme a 
medida do dom de Cristo”. Efésios 4:7 

A SIMPLICIDADE 
Simplicidade ou sobriedade é a ausência de artifícios, 
extravagâncias e excessos de ordem material, social ou 
psicológica. 

Simplicidade é o caminho para se chegar à humildade, 
e com isso, ser uma pessoa mais servil, menos arrogante 
e prepotente, combatendo e se livrando da inveja, do 
orgulho e dos ciúmes.

“A vida é realmente simples, mas nós insistimos em 
fazer com que seja complicada”. (Confúcio).
Paulo escreveu aos coríntios, “Mas, temo que, assim 
como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, 
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os 
vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e 
da pureza que há em Cristo”. 2 Coríntios 11:3 



Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um 
descrente. 

1 Timóteo 5:8

Podemos ver como muitas vezes o nosso entendimento 
se corrompe e se desvia da simplicidade e da pureza de 
Cristo.
Que cada irmão possa viver essa simplicidade cristã, de 
forma pura. Chegue-se a Cristo, que ele se chegará a si! 
Resista ao inimigo, porque ele fugirá de vós!

Simplicidade é uma grande virtude. É o caminho 
para a humildade, e tem uma manifestação bastante 
prática na vida particular de cada filho de Deus, 
visível na manifestação dos frutos do Espirito Santo. A 
simplicidade e a humildade não têm nada que ver com 
“Status” social, com “Status” académico, mas sim com a 
forma de estar, longânima, benigna, imparcial, bondosa 
e piedosa de um filho de Deus, que se vai libertando 
da sua arrogância, e prepotência. A simplicidade luta e 
liberta-se da inveja, do orgulho, dos ciúmes e de todos 
os sentimentos facciosos.

Nenhuma destas qualidades pode ser adquirida ou 
produzida, são apenas reveladas através do exercício 
dos frutos do Espírito Santo na nossa vida.
Não é apenas uma questão de fazer, mas sim, de ser e 
de estar.

A GRATIDÃO
Num sentido amplo, a gratidão pode ser explicada 
como um reconhecimento abrangente pelas situações e 
dádivas que a vida nos proporciona. 
A gratidão no sentido humano, envolve um 
sentimento de dívida emotiva dirigida a outra pessoa, 
e é frequentemente acompanhado por um desejo de 
agradecer ou retribuir um favor. 
A gratidão, num contexto teológico, refere se a um 
sentimento de dívida para com Deus, pelo Seu Amor 
e Graça, manifesto na Cruz em Jesus Cristo, que nos 
reconciliou com o Pai e nos livrou do peso do pecado 
e da morte.
A gratidão no coração humano faz com que se 
desenvolva a obra do Espírito Santo na vida de um filho 
de Deus. 

“É através da gratidão pelo momento presente, que a 
dimensão espiritual se abre”. (Eckart Tolle).

“Quando és agradecido, quando podes ver o que tens, 
desbloqueias bênçãos que fluem na tua vida”.
(Suze Orman)

A nossa tendência humana é reparar naquilo que os 
outros têm, e isso leva-nos ao pecado da comparação, à 
insatisfação e à inveja. Se não formos gratos, a dimensão 
do mundo espiritual é algo que sabemos que existe, mas 
nunca o experimentaremos.

Fomos chamados a estar em paz e a sermos agradecidos! 
(Colossenses 3:15, 2 Pedro 1:3-10) 

A VIRTUDE

A Palavra de Deus fala de acrescentar à fé, virtude!
VIRTUDE é uma disposição estável de praticar o bem; 
revela mais do que uma simples característica ou uma 
aptidão para praticar o bem, trata-se de uma verdadeira 
inclinação. É o conjunto de todos os hábitos constantes 
que levam o homem a praticar o bem.

Não fazer mal, não acrescentar virtude, mas sim o fazer 
o bem. 

“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete 
pecado”. Tiago 4:17. 

Cuidado, pois, cada vez que sabes fazer bem e não o 
fazes, estás a pecar deliberadamente.

“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu 
tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido”. 
Gálatas_6:9 

Não te canses de fazer bem! 

Fazendo o BEM, as pessoas verão as virtudes na prática, 
e não na religião que não muda o coração. 
Muitos são os “corações estagnados” que por se terem 
cansado de fazer o BEM, caíram em rotina.

O amor de muitos se esfria por causa da maldade de 
outros.

Existem tantas virtudes a serem acrescentar à Virtude. 
Uma delas é a Ciência que é conhecimento. Devemos 
procurar conhecer melhor Jesus, conhecer qual é a Sua 
vontade! Lê Romanos 12:1, 2

DOMINIO PRÓPRIO 
“O Senhor deu-nos um espírito de poder, de amor, e de 
mente sã, ou seja, de domínio próprio”. 
2 Timóteo1:7.
“Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder”. 
Efésios 6:10



Já chegamos ao ponto de dizermos como Paulo, que não 
reinamos nós, mas Cristo reina em nós? Que estamos 
sujeitos a Ele e à Sua vontade? Que é o seu Espírito que 
nos guia, que nos consola?

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, 
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 
carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou, e 
se entregou a si mesmo por mim”. Gálatas 2:20 

Aqui surge uma das grandes virtudes que necessitamos 
aprender.

Com paciência! 
A ciência da paz, de descansar no Senhor e na Sua 
Palavra, nas Suas Promessas, implica a Esperança.
“Esta esperança segura de ser salvos é para as nossas 
almas uma âncora forte e de confiança, que nos liga ao 
próprio Deus, do outro lado do véu sagrado do céu”. 
Hebreus 6:19 

Paciência é a capacidade de suportar incómodos e 
dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora, ou em 
qualquer lugar. 
É a capacidade de persistir num trabalho difícil, 
mantendo uma atitude tranquila e acreditando que se 
irá conseguir o que o Senhor quer, ser perseverante, 
saber esperar o momento certo para uma atitude 
adequada, aguardar em paz a compreensão que ainda 
não tenha obtido, capacidade de ouvir alguém, com 
calma, com atenção, sem ter pressa, a capacidade de se 
libertar da ansiedade.

Ser paciente, é ser educado, é saber agir com calma e 
com tolerância. 
A paciência também é caridade, quando praticada nos 
relacionamentos interpessoais.

Diz-se que de entre as sete virtudes, a mais difícil de 
desenvolver, é a paciência, mas uma vez desenvolvida, 
ela traz inúmeros benefícios.

“Nós procuramos viver de tal maneira que ninguém 
jamais fique ofendido ou se retraia de buscar o senhor 
pelo modo como agimos, a fim de que ninguém possa 
encontrar falta em nós, e culpar o senhor por ela. De 
facto, em tudo o que fazemos, procuramos mostrar que 
somos verdadeiros ministros de Deus. Aguentamos, 
com toda a paciência, o sofrimento, a fadiga e as aflições 
de toda espécie”. 2 Coríntios 6:3,4. 

As nossas credenciais devem ser as nossas virtudes.
Essas virtudes devem ser levadas no nosso coração. São 
os frutos do Espirito Santo, tal como o sacerdote levava 
as pedras preciosas no peitoral. E a mais preciosa dessas 
pedras, é a paciência, esse fruto é mais poderoso que 
muitos dons sobrenaturais.

Aquele que espera sem paciência desespera. Desiste, 
abandona a corrida.
Pela falta de paciência, há casamentos que se desfazem, 
famílias que são destruídas. Mas aquele que espera 
algo da parte de Deus, com paciência, ancorado na 
esperança, recebê-lo-á.

“Entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus 
por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a 
esperar com paciência e certeza”. (Viva) Rom 8:25 

“Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o 
aguardamos”. Rom 8:25  JFA

“Agora, quanto a vocês, queridos irmãos que estão 
esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o 
lavrador que espera até o outono para que a sua preciosa 
colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes. E 
tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. 
Não murmurem uns dos outros, irmãos. Será que vocês 
próprios estão acima de qualquer censura? Pois vejam! 
O grande juiz já vem. Está quase aqui; (Deixem que Ele 
faça qualquer censura que precise de ser feita)”. VIVA 
Tiago 5:7-9.  

A paciência mostra a capacidade estóica de sofrer 
muitas vezes grandes adversidades até ver o fruto 
prometido sem abandonar a fé. Para passar a falar na 
perseverança não poderia deixar de falar numa virtude 
imprescindível, que é a prudência.

Pr. Luís Miguel Santos

(Continuação da palavra na próxima revista)



A vida cristã tem que ser unida ao serviço que fazemos 
diariamente, mas não pode ser desequilibrada, pois é uma 
forma de vida de sacrifício pessoal, (como adoração a Deus). 
Sacrificar-se pelos outros é uma forma de renúncia pessoal. 
Um texto do Velho Testamento fala do voto nazireu, em 
Números 6:1-8, onde relata aquilo que um nazireu tinha que 
renunciar. Não vamos falar se tem a ver com o que ele comia, 
bebia ou se fazia outra coisa, ou se tem algum simbolismo para 
o nosso ministério e vida, mas o que é verdade, é que somos 
chamados a renunciar àquilo que gostamos de fazer, às coisas 
deste mundo e também renunciarmos até àquilo que o nosso 
corpo pede de nós e é contrário à vontade de Deus. Nós somos 
chamados a um espírito de renúncia da nossa vontade própria, 
por amor a Deus e à Sua vontade, para podermos servi-Lo. 
(Lucas 14:26).
Devemos manter sempre o equilíbrio entre a renúncia pessoal 
e o serviço ao próximo. Esta era a Lei para os nazireus. Tinham 
de fazer TUDO, e não apenas algumas das coisas que lhe eram 
pedidas. 
Quando analisamos a história de Sansão, o que simbolizava 
a sua força era o seu cabelo. E eu acredito que o nosso voto é 
a nossa força. A segurança do que decidimos fazer é a nossa 
força. Quando perdemos as nossas forças, muitas vezes é 
porque colocamos em dúvida os nossos votos. 
Muitas vezes, essa falta de força pode ser um sintoma de que 
temos de renovar os nossos votos para com Deus. Nós não 
temos que manter o nosso voto apenas para nós mesmos, 
nem apenas na nossa forma de vida, nem na questão de nos 
negarmos a nós mesmos, mas para vivermos para as pessoas 
que nos rodeiam, e muitas delas estão debaixo da nossa 
responsabilidade. 
“E o Anjo do SENHOR apareceu a esta mulher e disse-lhe: 
Eis que, agora, és estéril e nunca tens concebido; porém 
conceberás e terás um filho.” Juízes 13:3  
E à sua mãe deu-lhe a mesma lei que era pedida ao seu filho: 
“Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, 
nem comas coisa imunda.” Juízes 13:4
Por vezes nos esquecemos de que fizemos um voto a Deus, de 
que nos consagramos a Deus para O servir. Ele nos salvou, e 
em face a isso, manifestámos o desejo de servi-Lo também. 
E Deus aceitou isso como uma forma de vida. Não foram 
somente os votos que fizemos a Deus, mas também são uma 
forma de vida que influencia as pessoas que poderão sair de 
nós, (os nossos filhos). 
Nós podemos transmitir isso, até mesmo aos nossos 
responsáveis, e eles podem não ter a mesma mentalidade e 
consciência sobre o que fazer para que outros consigam aquilo 
que tu já alcançaste no ponto de vista espiritual. 
Mas o ideal é que os outros tenham também a satisfação 
de terem o que tu conseguiste! E isso só acontece quando 

deixamos transparecer que somos pessoas com um voto com 
Deus. 
Quando não vemos os outros como alguém que precisa de 
Deus, que precisam de O servir como uma prioridade absoluta 
para as suas vidas; quando não vemos isso, é necessário sermos 
nós a nos negarmos a nós mesmos para que eles compreendam 
que servir a Deus é um acto de amor. 
Quando os outros já não aceitam servir a Deus, creio que o 
nosso voto deve ser renovado. Ou se já houve voto feito no 
passado, e perdeu-se de vista aquilo que era mais importante, 
há necessidade de renovação. As pessoas escutam-nos, reagem 
a situações que enfrentamos nas nossas vidas, mas esquecemo-
nos de que o mais importante é aquilo que transmitimos.
A mãe de Sansão, bem como o seu pai, precisaram de 
confirmação e de ajuda para criar o filho. A mãe estava 
disposta a seguir a direção de Deus para a vida do seu filho, 
e até a renunciar a si mesma e a se sacrificar com o mesmo 
propósito. Ela esteve disposta a sacrificar-se pelo seu filho 
porque compreendeu qual era o propósito de Deus para ele. E 
o plano de Deus é perfeito! 
Vemos que na vida de Sansão, a manifestação do seu voto 
cumpria-se em virtude dele manter os seus cabelos compridos. 
Que quer isso dizer? Que a força de Sansão não se encontrava 
no cabelo mas no voto! A força de Sansão estava no facto dele 
ter aceitado de Deus esse propósito para a sua vida. Ter o 
cabelo comprido, fazia-o recordar diariamente a QUEM ele 
servia. 
Temos de recordar que o nosso voto assumido com Deus 
é a nossa força. Tudo o vier, que fizermos para o Senhor, 
lembremo-nos do nosso compromisso assumido com Ele! 
Sansão teve força até à altura em que lhe cortaram o cabelo. 
“Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um 
homem, e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça; e 
começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Juízes 16:19  
E continua a dizer a Escritura: “Então, os filisteus pegaram 
nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, 
e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e andava ele 
moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a 
crescer, como quando foi rapado. Juízes 16:21,22
A comunhão e o poder de Deus voltou sobre Sansão depois de 
ele fazer novos votos, porque tinha perdido os primeiros! Os 
seus votos foram renovados! 
E na renovação dos seus votos, foi renovada também a sua 
força!
E Deus realizou o último desejo de Sansão. 

André Jimenez

Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade.

3 João 1:4

A RENOVAÇÃO DE VOTOS



PÁGINA FEMININA
A revista Contacto deseja a todas a mães um feliz dia da Mãe !



Ser Soberano significa ter poder, autoridade suprema, que está 
em completo controlo de tudo, está sobre tudo.
Para exemplificar, então veio à minha mente, quando nas 
nossas diferentes culturas cantamos o hino nacional, fazendo 
referência à soberania do nosso país, expressando termos um 
chão sagrado, tendo todo o poder e cuidado daquela terra.
Conseguimos imaginar quando esticamos as cortinas da 
nossa casa, (que é tão fácil e tão pequenino), comparando com 
a grandeza de Deus, que como diz na sua palavra: “Ele está 
sentado sobre a Terra e estende os céus como cortinas!” 
Em Efésios 1:4 disse:
“Porque Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do 
mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante 
Dele, em amor”.
Em Romanos 9:21 nos disse acerca de que o Oleiro e quem 
têm poder/autoridade sobre o barro.
Em Daniel 4:35 diz, “Não há quem detenha a Sua mão e lhe 
diga, que fazes?”
Quem é o homem para questionar a Deus?
Exemplificando, quero que te recordes que quando fazemos 
um bolo, colocamos a massa na forma que nós desejamos, o 
decoramos como nós queremos, e a massa nem sequer nos 
pode dizer nada! Da mesma forma, como o barro, que somos 
(nós) não temos nada para questionar Deus!
Por isso diz em João 15:16: “Não foram vocês que me 
escolheram! Mas sim EU que vos escolhi a vós”.
Uma vez o meu filho perguntou-me: “Mãe, em qual momento, 
tu disseste que foste salva? Quando estavas afogando-te no 
mar, ou quando já estavas morta, lá no fundo do mar?”
E realmente, nunca nós poderíamos ter sido salvos quando 
estávamos afogando-nos, porque isso significaria, que naquela 
luta de tentar respirar e sair boiando, flutuando, teríamos 
ainda algo de vida! Mas nós já não tínhamos mesmo “nada” de 
vida espiritual em nós mesmos!
Então quer dizer que quando nós estávamos lá, “bem no fundo 
do mar”, bem “mortos”, foi quando Jesus nos salvou!
Por isso em Tito 3:3-5, fala-nos acerca de quando estávamos 
mortos, porque disse: “Porque nós eramos noutro tempo, 
insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias 
concupiscências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, 
odiando-nos uns aos outros. 
MAS quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso 
Salvador para com os homens, não foram pelas obras de justiça 
que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos 
salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito 
Santo.
O verso anterior também se relaciona com JOÃO 3:5, quando 
Jesus lhe disse a Nicodemos que temos que “nascer da água e 
do Espírito”. 

COMO? 
Porque a água que é a Palavra de Deus, e tem poder santificador, 
poder para limpar! 
E o Espírito Santo que nos regenera, nos vivifica, faz algo novo 
na nossa mente, no nosso coração.
Por isso, é que a seguir, em ROMANOS 12:1-2, nos disse, “Rogo-
vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 
vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, 
que é o nosso culto, racional; não se conformando com este 
mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso 
entendimento; para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus”.
- Deus é quem inicia esta salvação
- Deus é o que aperfeiçoa a nossa fé, 
- Deus é quem vai completar o que começou!

Quando eu reconheço que Deus é O SOBERANO da minha 
vida, quem sempre teve e terá o Poder; quem me elegeu, quem 
me chamou, quem me salvou, então eu vou poder louvá-Lo, 
adorá-Lo, agradecer-lhe e servi-Lo, porque somente a Ele, 
posso atribuir esta graça!
Isto tem relação com Filipenses 2:13, “Deus opera em nós, 
tanto o querer como o fazer”.
Nós podemos manifestar o nosso gozo, o nosso serviço, 
falando a outros de Cristo, mas Deus não depende do quanto 
habilidosos “nós somos”, porque é Deus que de antemão já 
tocou o coração de outros!

Deus não é um Deus débil, que dependa da decisão que o 
homem tome!

Um exemplo:
Em Atos 16:14 fala-nos que na cidade de Tiatira, havia uma 
mulher, chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e QUE 
FOI DEUS quem abriu o seu coração, para ela estar atenta ao 
que Paulo dizia.
Concluímos assim com ROMANOS 11:36,
“Porque d’Ele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas! Amém”

Jenny Figueiredo

QUE SIGNIFICA SER SOBERANO?

Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz,

Provérbios 2:3

Alguns dos atributos de Deus:
Omnisciente, Omnipotente, Eterno e 
entre outros é também SOBERANO!



Retiro Josué 2018
LEVANTA-TE GUERREIRO DE DEUS

Realizámos mais um Retiro Josué 2018, com 
o tema Levanta-te Guerreiro de Deus. Foram 
4 dias (2-5 de Abril), muito bem passados e 
preenchidos, com muita diversão, actividades, 
evangelísmo e sobretudo ensinamentos 
Biblicos e Louvor. Durante o decorrer do 
retiro, na parte espiritual e primordial, para 
além das reuniões devocionais, tivemos o 
prazer de contar com o pastor Luis Miguel, 
e com o Pastor Salomão da   Jocum Portugal 
que nos encorajaram a levantar-nos e a sermos 
guerreiros de Deus.
Tivemos a oportunidade de realizar um 
Flashmob teatral na Gare Oriente, onde 
tentámos chegar às pessoas através de uma 
simples palavra e de nos juntarmos e fazermos 
várias canções. 
Realizámos a atividade dos Anjos da Noite, 
onde demos de comer e uma palavra de 
conforto áqueles que mais necessitam.
No último dia recebemos a Sandra, que nos 
despediu com uma última palavra sobre como 
sermos guerreiros de Deus.
Agradecemos a todos os que participaram, 
e  ajudaram para  que este Retiro Josué fosse 
muito Abençoado.
António Martins 

Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.

Provérbios 22:6



LEVANTA-TE GUERREIRO DE DEUS

Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é 
disciplinado por seu pai? 

Hebreus 12:7

Retiro Neemias

Numa nova Edição do Retiro Cristão Neemias, 
Homens Sábios, o tema foi RENOVAÇÃO DE 
VOTOS.
O retiro realizou-se nos dias 13, 14 e 15 de abril 
nos Yébenes, Toledo, Província de Madrid. em 
Espanha.
O retiro contou com vários homens, 
nomeadamente pastores  de vários lugares como: 
Espanha, Portugal, Itália, Suiça, Inglaterra, 
Irlanda, Croácia...
O retiro deu-se com o início de uma vigília 
na sexta-feira, seguindo-se os outros dias com 
devocionais.



Festival da Esperança
7 e 8 de Abril de 2018 – a data que vai ficar para sempre marcada na 
história de quase 2000 pessoas que decidiram, nesses dias, entregar as 
suas vidas a Jesus no decorrer do Festival da Esperança, que se realizou 
pela primeira vez em Portugal, no Campo Pequeno.
O Festival da Esperança tem acontecido já há muitos anos, tendo 
marcado presença nos EUA, Japão, Noruega, Espanha, Brasil e outros 
países e aconteceu agora pela primeira vez em Portugal, promovido 
pela Billy Graham Evangelistic Association em parceria com a Aliança 
Evangélica Portuguesa e as igrejas locais.

Franklin Graham foi o pregador convidado, filho do emblemático 
evangelista Billy Graham, o “Pastor da América” que faleceu no passado 
mês de fevereiro. O Festival contou também com grandes participações 
musicais, nomeadamente Héber Marques (da banda dos HMB), Ana 
Paula Valadão, Tommy Coomes Band, Dennis Agajanian e ainda o 
Hope Choir (Um mega coro Gospel com 450 vozes, de diferente igrejas 
de norte a sul do país). A apresentação ficou a cargo de Adelaide de 
Sousa. E foi possível ouvir também os testemunhos do desportista Bebé 
e do músico e escritor André Prim.

Foram mobilizadas mais de 400 igrejas evangélicas. Milhares de crentes 
convidaram amigos e familiares para ouvirem falar do grande amor 
de Deus por cada um de nós e do perdão que Ele nos oferece para os 
nossos pecados. Jesus veio ao mundo para morrer por nós na cruz e, 
porque Ele ressuscitou, há esperança!!! Esperança para uma nova vida 
com propósito e em paz com Deus. Foi esta bendita ESPERANÇA que 
foi anunciada em alta voz, para que todo aquele que crê em Jesus, não 
se perca, mas tenha a vida eterna!

Muitas centenas de crianças, jovens, adultos e idosos foram à frente, 
em cada sessão, dizendo “Sim” a este apelo, decididos a começar (ou 
a recomeçar) uma nova vida com Cristo, crendo nEle como seu único 
e suficiente salvador. Não se tratou de religião, mas de dar lugar a um 
relacionamento sincero e pessoal com Jesus. Caberá, agora, às igrejas 
locais envolvidas dar o respetivo acompanhamento a cada um destes 
recém-convertidos, ajudando-os a prosseguir nesta caminhada de fé e 
esperança que, a seu tempo, dará frutos.

Acima de tudo, é de sublinhar a tremenda gratidão a Deus por esta 
oportunidade de união das igrejas evangélicas portuguesas para 
anunciar o evangelho. Jesus é, sem dúvida, a razão da nossa esperança!

Autoria: Sara Narciso – AEP Comunicações

Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade.

3 João 1:4



Culto de Jovens 
No dia 20 de Abril, os jovens da ICCM, voltaram 
a reunir-se para mais um culto de jovens, na igreja 
S. Pedro do Estoril, reunião esta  em que tivemos o 
António a  apresentar, o David e o Isac a partilhar 
a palavra de Deus, onde ministraram sobre o 
compromisso que devemos ter com Deus e tivemos 
também um tempo de louvor e adoração, do nosso 
grupo de louvor de jovens. 
Foi um tempo de grande benção para todos. 

Voluntários da Remar ao serviço do próximo!

Estamos presentes em Hong Kong e nas Filipinas.

Faz alguns anos que a Associação Remar está presente 
nestes países para ajudar e apoiar aqueles que nada 
têm. Neste momento estamos a desenvolver Projetos de 
Apoios nos países Asiáticos onde a população vive uma 
vida acelerada e indiferente à necessidade alheia. Neste 
mês de Abril, dois voluntários valentes, decidiram ir 
para ajudar outros no serviço e apoio à população de 
Hong Kong.

Sempre é bem-vinda uma “mão-amiga” para ajudar nos 
Projetos de Ajuda Humanitária.

Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando ela envelhecer. 

Provérbios 23:22



Congresso Remar Portugal 
XXIV Congresso Remar Portugal e ICCM - Igreja 
Cristã Corpo do Messias.

Trata-se do nosso Congresso Anual onde nos 
reunimos e celebramos um ano mais de atividade 
em Portugal.

No mês de Setembro em Lisboa no Auditório da 
Faculdade De Medicina Dentária.
Vamos  ter Palavra, Louvor, Campanha 
Evangelistica, Concerto, Batismos entre outras 
atividades.

Venha junta-se a nós mais um ano!

 

Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos,

Provérbios 2:1

CONTENTORES DE AJUDA 
HUMANITÁRIA

Estamos a trabalhar para melhorar as condições de vida 
dos nossos utentes em Moçambique. 
Há 20 anos que servimos a Comunidade moçambicana 
nas áreas mais decadentes, nomeadamente entre a 
marginalizarão, os sem-abrigo, nas escolas, oferecendo 
Acolhimento Total a um grande número de pessoas. Este 
mês de Abril carregamos mais um Contentor de Ajuda 
Humanitária para os nossos Centros de Acolhimento em 
Moçambique, onde os nossos voluntários estão a realizar 
um trabalho precioso com todos os utentes, (na sua 
maioria, crianças), no envio de materiais de uso básico, 
bem como materiais de construção e maquinaria para a 
construção e reparação dos Centros de Acolhimentos e 
Colégios.
Todo o material enviado, é um bem precioso, A Remar 
em parceria com a Partilha Constante
Associação, realizam o carregamento e financiamento 
destes contentores para os países de Africa Austral, a 
América Latina, entre outros países a cargo da Remar 
Portugal. 

Este é um convite formal para que você também seja um 
Patrocinador destes Contentores, seja no carregamento 
ou no envio do mesmo.
Colabore para uma justa causa!
Fica aqui o contacto e links para nos apoiar.
Agradecemos profundamente a sua ajuda.



Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe” - este é o primeiro 
mandamento com promessa - “para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. 

Efésios 6:1-3

PÁGINA INFANTIL
Obediência e Desobediência

Obediência

Desobediência

MENTIRNÃO MENTIR
EMPRESTAR

ROUBAR 

AMAR

ODIARPERDOAR
DIZER/FAZER ASNEIRAS SER EDUCADO

RESPEITAR O PAI E A MÃE GRITAR COM A PAI E A MÃE

Coloca nos respetivos balões as atitudes que agradam a Deus e as atitudues que não agradam a Deus. 



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

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 h

PORTO
Rua da Firmeza,  369

Domingos 10.30 horas

SETÚBAL
Travessa da Carranca, 9

Sábados 17.00 horas

LAGOA/ ALGARVE 
Complexo Industrial do Carmo, 21

Domingos 11.00 horas

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

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

Administração: Rua Dr. Sousa Martins, lote 2   
2726-461 Mem Martins

Diretor: Pr. Luís Miguel Santos
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