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Editorial
SABEDORIA ou ESPERTEZA?
É provável que muita gente confunda sabedoria com esperteza. A esperteza tem mais a ver com astúcia,
malícia, manha, subtileza, e este tipo de comportamento é capaz de aparentar uma certa “sabedoria”, mas
pelos seus frutos, revela o quão daninho, perverso, humano e diabólico é.
A Sabedoria é de proveninência divina e os seus resultados são bem diferentes. A perversidade e o
oportunismo prolifera como uma praga que corrompe indivíduos, famílias e a sociedade. Quantos se
aproveitam da desgraça alheia para enriquecer? Quantos usam a sua esperteza para enganarem outros,
sem escrúpulos? É difícil ficar indiferente perante tanta corrupção, tornando um pequeno grupo de
“felizardos”, mais prósperos que a maioria da população mundial. Todos os dias, os meios de comunicação
informam, mas também formatam e deformam uma sociedade incauta, com coisas repugnantes, que
seria melhor nem se tornarem conhecidas.
Na Bíblia, há um dos salmistas que escreve, “Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade
dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos
como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar;
vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura; superabundam
as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão; falam
arrogantemente... Eis que estes são ímpios; e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam
as riquezas... Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado; até que entrei no
santuário de Deus; então, entendi eu o fim deles.” Salmo 73:3-8,12,16,17
Deus não dorme, e os espertos são derribados repentinamente, num ápice, quando menos esperam.
O apóstolo Paulo revela o caráter destes “espertos”: “Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e
agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o deus deles
é o ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas.” Filipenses
3:18,19. Os maus exemplos proliferam, e oramos para que Deus ainda no tempo que estamos a viver,
levante homens com a VERDADEIRA SABEDORIA, que amenizem os estragos e seja restaurem a
confiança de muitos. Ainda há gente SÁBIA neste tempo, mas muitos acabam por desejar protagonismo,
e caem da graça de Deus.
Um dos livros bíblicos mais pragmáticos, isto é, que contêm considerações de ordem prática, realista,
sem rodeios, com alvos bem definidos, sem subterfúgios, é o do apóstolo Tiago. “Quem dentre vós é
sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas a sabedoria
que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e
de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que
exercitam a paz.” Tiago 3:13,17,18
O homem revela quem é, pela sua conduta. Que haja diferença entre aqueles que servem o Senhor na
vida dos outros, com sabedoria, e aqueles que se servem da sua própria esperteza para usarem das coisas
de Deus com egoísmo, para benefício próprio.
JF

Casamento
Luís e Carla Caeiro

No dia 3 de março foi realizado na Quinta
da Fé, no Lourel , Sintra, o casamento do
Luís Candeias e da Carla Caeiro, celebrado
pelo Pastor Luís Miguel Santos, seguindose do banquete entre familiares e amigos.
Entre risos e lágrimas de emoção, louvamos
a Deus pelas vidas e famílias que são salvas
e restauradas neste ministério. A este novo
casal, a revista “CONTACTO”, deseja que as
mais ricas bênçãos de Deus!

Fórum Evangélico
Teve lugar nos dias 22 e 23 de março, nas instalações da Faculdade de Medicina Dentária,
promovido pela Aliança Evangélica Portuguesa. O Pastor Luís Miguel Santos, Diretor
Nacional da ICCM e da REMAR Portugal, apresentou um pequeno vídeo, e teve uma
intervenção a convite da AEP ao Plenário reunido, informando sobre o trabalho que
a REMAR SOS está a fazer há quarto anos consecutivos na Grécia e em Lesbos, entre
os refugiados, apelando a ajuda tanto no Voluntariado como no Apoio das diversas
Associações ali representadas, com bens às populações necessitadas, não esquecendo a
situação caótica na Venezuela e Moçambique.

Palavra Pastoral

“EDIFICAR A CASA”
“As sete colunas da sabedoria!”
O título de Provérbios 9, é apresentado,
dependendo da versão bíblica, com “O grande
convite da Sabedoria”, (NKJ); “Um convite ao
banquete da Sabedoria”, (NV CONTEXTUAL);
“O banquete da Sabedoria”, (ARC); A Sabedoria
e a Mulher Insensata, (RV 60).
“A mulher louca é alvoroçadora, é néscia, e não
sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua
casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade,
para chamar os que passam e seguem direito o
seu caminho.” Provérbios 9:13-15 (ARC)
“A insensatez é uma mulher sensual, exibicionista
e ignorante, sentada à porta da sua casa, no ponto
mais alto da cidade, que propagandeia a sua
proposta aos que tansitam por seus caminhos”.
Provérbios 9:13-15 (NKVJ)
O oposto da sabedoria é insensatez
Se a sabedoria acompanha o bom senso e a
rectidão, traz tantos benefícios; mas se for
aplicada maliciosamente, pode ser sinónimo
de astúcia, de esperteza ou manha, e prejudica
imenso os lesados.
A origem da palavra sabedoria vem do latim,
sapere. É um conceito que também tem um
componente cultural e tradicional. A sabedoria
divina é aquela que provém do Deus Verdadeiro,
embora haja povos que a atribuem aos seus
“deuses”.
A SABEDORIA DE DEUS
A sabedoria é um dos atributos do Deus
Omnisciente.
“Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do
conhecimento de Deus! Quão insondáveis são
os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos!”
Romanos 11:33

Pr. Luís Miguel
Jacinto dos Santos
A sabedoria do Rei Salomão, o rei mais próspero
de Israel, sendo também considerado o maior
sábio do Antigo Testamento, é um dos homens
mais sábios de toda a Bíblia.
Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento
extraordinário, e uma abrangência de
conhecimento tão imensurável, quanto a areia
do mar. A sabedoria de Salomão era maior do
que a de todos os homens do oriente e do que
toda a sabedoria do Egito. 1Reis 4:29, 30
“A sabedoria construiu e decorou a sua casa que
é sustentada por sete colunas, bem talhadas.”
Provérbios 9:1 (Mensagem)
“A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as
suas sete colunas.” Provérbios 9:1, (ARC)
DIFERENCIANDO A SABEDORIA DO
CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO
O que difere a sabedoria do conhecimento?
Os termos “informação”, “conhecimento” e
“sabedoria” são frequentemente utilizados
com o mesmo sentido, o que leva a muitas
interpretações duplas e erróneas, principalmente
no que diz respeito aos termos, conhecimento e
sabedoria.
A informação é captada pelos nossos sentidos,
(seja pelo cheiro, pelo sabor ou pela visão), e
ela afecta os nossos sentimentos, seja através
da sua leitura ou pela audição particular ou de
uma palestra numa reunião.
O conhecimento é a informação analisada,
compreendida e assimilada.

A sabedoria é o conhecimento submetido a
um critério de valores, de crenças, da ética e da
moral.

A Sabedoria é o saber aplicar. É saber o que
fazer com os “factos” ou com as “experiências”
adquiridas.

Sendo assim, não há sabedoria sem
conhecimento, e que não há conhecimento sem
informação, adquiridos em estágios diferentes
de processamento. É comparada a um diamante
que, em bruto, tem um valor, mas lapidado, o
seu valor multiplica-se. Porém, em nenhum
momento deixou de ser um diamante.

Muitas pessoas que adquirem o conhecimento
através da aprendizagem sobre quem é a pessoa
de Jesus Cristo, não faz delas pessoas sábias. A
Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que
temos de Jesus, na nossa vida quotidiana.

O Conhecimento, (do grego, scientia),
é adquirido pela informação através da
experiência de vida, ou pelos estudos
(teoricamente).
Quando falamos em inteligência, (do grego
intellectus – intelligere = inteligir, entender,
compreender), ligamo-la logo ao conceito
doconhecimento, como se a inteligência fosse o
conhecimento, e o conhecimento, o “tudo” que
uma pessoa possui.
“Que pessoa inteligente!” – Esta é uma
expressão usada para atribuir a inteligência
a uma capacidade humana de raciocinar, de
compreender as ideias e linguagens, de resolver
os problemas de aprendizagem. Mas resumindo,
a inteligência, não é mais do que uma faculdade
humana para processar o conhecimento
intelectualmente e colocá-lo em prática.
A Sabedoria, (do grego sofia), é a soma da
inteligência e do conhecimento.
A sabedoria divina é o uso da inteligência,
visando um crescimento espiritual.
O homem foi criado com intelecto que possiblita
o processamento da informação, e adquirindo
conhecimento. É o intelecto que possibilita a
aplicação do conhecimento, mas a sabedoria
é a faculdade que possiblita a aplicação da
inteligência e do conhecimento, com vista a um
crescimento vital e espiritual.
Quando nos referimos à Sabedoria, erramos
quando a confundimos com o conhecimento. O
conhecimento adquire-se através do intelecto,
ao aprendermos sobre um facto ou um conjunto
de factos ou experiências.

O Apóstolo Paulo fala-nos da humanidade no
“Fim dos Tempos”,
Porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os
bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais
amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a
eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste
número são os que se introduzem pelas casas
e levam cativas mulheres néscias carregadas de
pecados, levadas de várias concupiscências, que
aprendem sempre e nunca podem chegar ao
conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:2-7
Uma das características da humanidade destes
últimos tempos, (em que tudo é aparente
e circunstancial), a piedade”, (o desejo do
homem se chegar a Deus), se dissipa. “Muitos
estão sempre a aprender, mas não chegam ao
conhecimento da verdade”. Por exemplo, todos
estão informados que “Fumar Mata”, pois é um
facto conhecido, mas a sabedoria manifestase quando alguém coloca os cigarros de lado e
não volta a fumar. Aí aplicou o conhecimento
adquirido.
E acontece o mesmo quanto ao consumo de
bebidas alcoólicas, em exagero. Quando alguém
tem conhecimento que o álcool causa graves
danos no corpo, e leva a comportamentos
descontrolados, é um facto. Mas o ser sábio é
afastar-se do álcool ou beber com moderação.
Conhecer o Evangelho é adquirir conhecimento.
Mas isso até pode levar a uma certa vaidade
religiosa, “pois a letra mata, mas o espírito
vivifica”.
Os dados que acumulamos sobre a vida de
Jesus, se não forem aplicados, não geram vida.

(Continua no próximo número)

Retiro Josué

Toledo - Espanha
Nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2019 os nossos Jovens da Remar Portugal partiram
para Toledo em Espanha com o nosso Pastor Luís Miguel Dos Santos para fazer
parte, pela primeira vez, do retiro Josué na qual tiveram presentes os oradores
Daniel Diez, Carlos Fumero e Luís Miguel Santos.
Para uma jovem curiosa como eu, que apenas queria abstrair-se do seu pequeno
mundo circundante e encontrar-se com Deus, a experiência do retiro foi a melhor
que podia ter tido e inesquecível.
O retiro Josué foi uma grande bênção, desde a oportunidade que tivemos para
conhecer novas pessoas, praticar o nosso espanhol, conviver e partilhar as nossas
opiniões e experiências com outros filhos de Deus, fortalecer as nossas relações e
mais importante enriquecer o nosso espírito através das reuniões e os momentos de
adoração, exaltação e louvor.
O tema “Inspirados por Deus” foi muito importante para a minha reflexão sobre
vários aspetos da minha vida. Falamos sobre mais temas como a identidade, perigos
no mundo virtual e recebemos algumas dicas para ser melhor. Os temas abordados
não podiam ter-se encaixado melhor no que respeitava às minhas expectativas para
este Retiro.
No final desta experiência inesquecível, tenho a completa noção da minha ligação
com Deus, tenho bem presente na minha consciência de que ele me ama e tem
grandes planos para a minha vida, sinto-me motivada e inspirada por Deus para a
cada dia meter em prática o que aprendi e vou aprendendo e estou mais cheia de
luz, interiormente, do que nunca.
Espero poder fazer parte de muitas mais experiências como esta!
Abigail Tavares.

Retiro David

6 a 9 de abril de 2019

É realizado para os adolescentes da REMAR PORTUGAL, na Quinta da Fé, Lourel, Sintra, dirigido pelo
Pastor Rui e sua esposa, Jenny Figueiredo. Inscreveram-se 21 jovens e 4 monitores para desfrutarem de
um tempo formidável, longe dos telemóveis, computadores ou Iphones.
No dia 6 houve a recepção e a apresentação do programa e regulamentos concernentes ao Retiro. Depois
houve a atividade de integração com um Peddy-Paper com perguntas de carácter cristão, na Quinta da
Ribafria, em Sintra. No final do dia, depois do jantar, foi a primeira reunião de cariz espiritual com o Pastor
Faria e sua esposa, Mizé, que se prolongou pelos dias seguintes, com o tema, “Viver sob protecção divina
em tempos trabalhosos”, baseado em 2 Timóteo 3, focando as seguintes áreas, sendo salvos, amigos e
discípulos de Jesus, e vivendo na plenitude do Espírito Santo. Cada dia era começado com um devocional
com o mesmo tema e oração, pois os dias eram bastante preenchidos no exterior, como por exemplo a
visita à Quinta da Regaleira, atividades desportivas, viagem Hippotrip em Lisboa, uma caminhada em
grupos na Serra de Sintra com visita ao Miradouro da Peninha, e um dia passado na Lagoa da Albufeira,
em Setúbal, com almoço. Mas o mais importante foi o modo como se puderam conhecer melhor e
partilharem as suas experiências de vida. Trabalharam-se relacionamentos e os resultados foram muito
positivos.
Os grupos desfrutaram da música cristã durante os tempos de viagem nas carrinhas, e foi algo muito
evidente, especialmente com os rapazes, que com harmonia entoavam os cânticos enquanto viajavam,
sentindo-se um ambiente espiritual salutar.
Os monitores também tiveram a oportunidade de testemunharem as suas experiências e deixaram
directrizes muito importantes para os participantes deste retiro. Dois dos monitores querem ser
missionários e explicaram o porquê da sua decisão.
Oremos pelos nossos jovens e adolescentes, e demonstremos sempre o nosso amor e apoio.

Notícias das Missões
Venezuela
Teve lugar nos dias 22 e 23 de março, nas
instalações da Faculdade de Medicina
Dentária, promovido pela Aliança Evangélica
Portuguesa. O Pastor Luís Miguel Santos,
Diretor Nacional da ICCM e da REMAR
Portugal, apresentou um pequeno vídeo, e teve
uma intervenção a convite da AEP ao Plenário
reunido, informando sobre o trabalho que
a REMAR SOS está a fazer há quarto anos
consecutivos na Grécia e em Lesbos, entre
os refugiados, apelando a ajuda tanto no
Voluntariado como no Apoio das diversas
Associações ali representadas, com bens às
populações necessitadas, não esquecendo a
situação caótica na Venezuela e Moçambique.

África do Sul e Suazilândia
Os missionários João e a Rita Guerra serviram
como responsáveis na Suazilândia, estão neste
momento com a responsabiliade do trabalho da
REMAR SOUTH ÁFRICA, e os missionários Luís e
Amélia Mazuze, que estão agora como responsáveis
da REMAR SWAZILAND. Os nossos missionários
estão a fazer um excelente trabalho para a glória de
Deus. Eles contam com a nossa ajuda e oração.

Luís e Amélia Mazuze

João e Rita Guerra

Página Feminina
SENSO e SABEDORIA
A maior parte da nossa vida é passada entre provas. Quaisquer que sejam os motivos ou as causas, são
provas! Umas são mais longas, outras mais curtas, e há outras que nos parecem “infinitas”…
Há muitas situações, ou melhor dito, todas essas situações ficam fora do nosso controlo. Por muito que
queiramos, não as podemos resolver por nós mesmos, e quando Deus põe as soluções, muitas vezes,
não as queremos ver. Aí, falta-nos o bom senso e a sabedoria, e em vez de cumprirmos a vontade de
Deus para a nossa vida, pomos os nossos olhos nos outros, “o que são”, “o que têm”, “o que fazem”, “onde
vão”, em vez de gastarmos o nosso tempo em buscar o bom senso e a sabedoria divina para as nossas
vidas.
É sempre mais fácil culparmos os outros quando a culpa é só nossa, pois o nosso orgulho, a altivez e
as nossas embirrações, não permitem que busquemos as ajudas idóneas, as que nos podem ajudar a
superar as provas. Mas se nós tivermos uma boa e sincera relação com Deus, Ele vai pôr as pessoas
certas na nossa vida.
Deveríamos saber definir o bom senso e teríamos a sabedoria para entender as consequências das
nossas decisões e acções.
Para obtermos a sabedoria, temos um preço a pagar para chegarmos à compreensão. Provérbios 4:5-7.
“Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem
delas te apartes”
“Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá.”
“O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, sim com tudo o que possuis e adquire o entendimento”.
Podemos começar a trabalhar o bom senso, pensando no que podemos fazer. Ao ter o bom senso de
procurar as pessoas certas que nos podem aconselhar, vai haver luz no nosso caminho que parecia
tão escuro, não ter fim, quando parece que a luz de Deus desaparece da nossa visão, mesmo que
proclamemos que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. Por vezes estamos tão apartados Dele, que nem
sentimos verdadeiramente o que dizemos…
Temos que levar um “abanão” e pedir a Deus que nos dê serenidade, o entendimento para aceitar todas
as coisas que vêm à nossa vida, as quais não podemos modificar por nós mesmos, mas Ele, sim, é TodoPoderoso para conduzir o nosso barco.
É preciso pedirmos coragem para “modificar” aqueles que podemos, e sabedoria para distinguir as
pessoas umas das outras. Nunca esqueçamos que no nosso passado tivemos tantas coisas que nos
levaram à direcção errada. Esses eram tempos em que buscávamos “substituições” em coisas que eram
para a nossa própria destruição. Já está na hora de começarmos a entender o que a Palavra de Deus
quer para as nossas vidas!
“Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso,
porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no caminho
e não tropeçará o teu pé. A sabedoria é mais preciosa que qualquer jóia, quer seja ouro, ou prata”.
Provérbios 3:21-23.
“Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Mais preciosa é do que as
pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Os seus caminhos são caminhos deliciosos
e todas as suas veredas, paz”. Provérbios 3:13,15-17
No momento que rendemos o foco da nossa vida, busquemos a sabedoria e a sensatez e a nossa vida
começa a ser completa!
A sabedoria divina é a ajuda para evitarmos caminhos destrutivos que nós traçamos quando tentamos
preencher as necessidades e insatisfações do nosso coração.

Anabela Andrade

Prepare-se para o CONGRESSO REMAR de 21 a 23 de junho!
Já estamos na expectativa de que serão dias de grande bênção e refrigério espiritual.

Divulgue este evento aos seus amigos

Não falte! Contamos consigo!

RETIRO NEEMIAS
Tema: “PRIORIDADES”
O Retiro Neemias acontece uma vez por ano, reunindo
os pastores e obreiros da REMAR INTERNACIONAL,
em Toledo. Nos dias 12 a 14 de Abril, um grupo de
13 obreiros da REMAR PORTUGAL participou deste
evento, cujo tema era “PRIORIDADES”, sensibilizando
para a necessidade de não descorar as principais e
mais elementares áreas do nosso ministério, entre as
quais, a nossa responsabilidade como filhos de Deus
de ensinar e pôr em prática o Evangelho de Cristo, de
modo que o Seu Reino se expanda.
Para além disso, alegramo-nos ao rever e conviver
com irmãos que servem noutras partes do mundo, e
tivemos a oportunidade de trocar ideias e experiências,
recebendo motivação e edificação, mútuas. Foram
sem dúvida tempos de refrigério e de grande bênção
para os 280 obreiros presentes. A presença de Deus
nestes três dias foi notória. Quando houve o apelo
para Missões, muitos obreiros se dispuseram a
dizer “Sim” à Grande Comissão, e de assumirem
o compromisso do seu chamado. Saímos dali bem
conscientes de que há necessidade de mantermos a
nossa vida restaurada e sensíveis às prioridades no
Reino de Cristo neste mundo, que não podem ser
ignoradas ou negligenciadas, para que o poder de
Deus se aperfeiçoe em cada um de nós.
Pr. Victor Pinto

A Partilha Constante - Associação, juntamente com
a Associação Remar Portugal, confeciona e serve
um jantar solidário para os mais necessitados e os
sem abrigo, uma vez por mês, na cidade do Porto.
O jantar é relaizado nas instalações da ICCM, com
um grupo de voluntários da Igreja Evangélica da
Renovação.

Sábio ou esperto? A escolha é tua!
Jesus Cristo depois de fazer uma severa advertência aos seus discípulos, contou-lhes uma história que ficou
registada na Bíblia, “E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não
consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo:
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava ele entre si, dizendo:
Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: Derribarei os meus celeiros,
e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens; e direi à
minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos; descansa, come, bebe e folga.
Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus”. Lucas 12:15-21
Um homem que vive para si mesmo, aprende a sobreviver, e torna-se ganancioso, porque o seu ego nunca se
farta de ter mais e mais para preencher o vazio do seu coração, buscando nisso a sua felicidade. O homem
procura capacitar-se em tantas quantas áreas da vida consiga, para ganhar o mais que puder, acumular bens
que muitas vezes nem desfruta…
Na história contada por Jesus, o homem rico, era esperto o suficiente para fazer render os bens que tinha.
A sua herdade produziu com abundância, provavelmente até excedeu as suas expectativas, e os celeiros que
possuia não conseguiam armazenar tudo. Querer derribar os seus celeiros e construir outros maiores, mostra
esperteza, por não desperdiçar os frutos colhidos. A avareza e ganância não o deixavam ver mais além.
Esse é pior problema. Preparamo-nos para tudo, mas negligenciamos o que é mais importante. Sejamos
SÁBIOS! A nossa vida não se limita a uns poucos anos vividos neste mundo! Deus, que é o DONO de
TUDO, tem muito mais, abundantemente, além do que podemos imaginar. Não nos “alimentemos” só do
que é aparente!
O rico esperto ficou louco. Ele considerava passar os melhores dias da sua vida com o que tinha angariado,
tal como muitos de nós fazemos planos contando com o que temos, e decidimos como queremos viver,
comer, beber e folgar, egoisticamente, com cegueira própria, sem espaço para outros, nem para Deus.
Isto nada tem a ver com o “ser rico” ou “próspero”. O dinheiro é um servo do homem, e não o contrário.
Podemos ser felizes tanto não tendo muitas coisas, como tendo muitas, tudo depende se deixarmos o
SENHOR JESUS reinar no nosso ser.
Que não nos desgastemos para viver apenas aqui, pois isso leva à maior miséria. Que tal seguir o conselho
de Deus e nos preparamos para a eternidade? A escolha é nossa de vivermos com Deus ou sem Deus, agora
e para sempre. Essa deve ser a razão fundamental do tempo que Deus nos dá para vivermos nesta terra. Ser
rico e desprovido de sabedoria é acabar como o insensate desta história, nunca vai haver tempo de construir
os “celeiros suficientes”, ou se os constrói, a qualquer momento pode partir destem undo, e para onde irá?
Quais são os teus planos? O homem deve trabalhar, sentir-se útil, e se possível, planear a sua reforma, mas
precisa de VIVER antes de morrer. A SABEDORIA revela que a nossa vida vai para além dos parcos anos
passados aqui, e avisa o homem do Desastre Eterno, que é a sua alma permanecer para sempre longe de
Deus, numa agonia constante por ter rejeitado o plano divino.
Prepara-te para te encontrares com Deus!
Deus já nos deu TUDO através de Jesus, o Seu bendito Filho, e TUDO isto está ao teu alcance! A Bíblia diz
que Cristo é TUDO em TODOS. Tu precisas do Único Salvador e Senhor! Tu precisas de JESUS! Ele deu a
sua vida por ti, tomou o teu lugar, para que possas ter VIDA e vida com abundância, vida eterna. Pede esta
Sabedoria a Deus! Ele ama-te e quer que tu vivas para sempre com Ele. João 14
J.F.

Envio de Contentores

Para Moçambique

Desde Espanha foi enviado um CONTENTOR
DE AJUDA HUMANITÁRIA com alimentos, e
um CAMIÃO para facilitar o envio da ajuda que
é recebida em Maputo e noutras cidades do país,
de onde são transportados depois até à cidade da
BEIRA.
A compra deste Camião era uma necessidade
urgente devido ao seu poder de transporte,
desde a água, alimentos, vestuário, material de
construção e toda a ajuda necessária para atender
a tão elevado número de pessoas. Várias vezes à
semana, a EQUIPA SOS da ONG REMAR realiza
uma viagem com provisões para o REFEITÓRIO
SOCIAL, e também para dar Apoio ao grande
número de Famílias que ficaram sem os seus
pertences.
No 1º de Maio, foram distribuídas garrafas de
água, chá, vestuário e pão. Queremos agradecer
às Águas Vumba da Achava por este donativo, à
Oceânia da Beira, pelo chá, e ao Sr. Alhan, pela
oferta de vestuário.
A REMAR SOS MOÇAMBIQUE na cidade da
Beira, não baixa os seus braços. Continuamos
firmes no nosso chamado. AJUDE-NOS A
AJUDAR!

...e Belize
A ONG REMAR está a realizar o seu TRABALHO
SOCIAL EM BELIZE, um pequeno país da
América Central, mas que faz parte das Caraíbas e
da Commonwealth.
Belize também vai receber um CONTENTOR DE
AJUDA HUMANITÁRIA desde Portugal. Como
já é habitual enviarmos esta ajuda para estes países,
os contentores são carregados com os artigos
necessários, de acordo com a necessidade do país e
dos nossos Centros de Acolhimento. O mobiliário,
vestuário, alimentos e materiais de construção, são
alguns dos bens essenciais que costumamos enviar.
Mas desta vez estamos a enviar também uma
carrinha todo terreno, para facilitar o trabalho e o
transporte dos utentes dos CENTROS DA REMAR
BELIZE.

PODE ASSISTIR OU OUVIR
AS NOSSAS REUNIÕES
Através da Internet

Via STREAMING, www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream
Domingos às 10.30 h

Através da Rádio

Sintonizando a emissão em Ultra FM 88.2
Através do site www.ultrafm.pt, emissão online
Acesso à FONTE DE VIDA, (Mensagens áudio)
Através do site www.ultrafm.pt/blog/programas
Às 24h; 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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