Editorial

FOGO SANTO

Este é o tema do XXII CONGRESSO DA REMAR PORTUGAL.
As espectativas quanto ao Congresso são das mais animadoras, não só porque a
“Família Remar” se reunirá, mas acima de tudo, para juntos servirmos ao nosso Deus,
que é um Fogo Consumidor. Hebreus 12:29.
Não é difícil esquecer o episódio com Moisés no monte de Deus. Aconteceu há tantos
milénios, mas esse quadro glorioso sempre nos encantará. Vamos até lá?
Chegou o tempo de Deus visitar o Seu Povo que estava escravizado pelos egípcios. Deus
viu e ouviu o estado em que se encontravam, e dispôs-se a agir para os tirar da escravidão. Mas havia um homem que Deus conhecia bem, e estava perto da Sua morada. Exatamente! Era Moisés. Deus decidiu visitá-lo! Deus quis surpreender este “príncipe” de forma sobrenatural! Então… “apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote
em Midiã; e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horeb. E
apareceu-lhe o anjo do SENHOR em uma chama de fogo do meio de uma sarça; e
olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.” Êxodo 3:1,2.
Quem não se surpreenderia? Quando Moisés viu esse fogo, foi investigar, e este fogo
que ardia na sarça, não a consumia. Era a Presença de Deus naquele lugar, e tornou o
lugar santo, por isso Deus disse ao seu visitante: “Não te chegues para cá; tira os sapatos de teus pés; porque o lugar em que tu estás é Terra Santa.” v.5
Séculos mais tarde, Isaías numa visão, encontrou-se também com este querido Deus, e
ao ver a sua condição perante a Santidade e Beleza, clamou: “Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros
lábios! Os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos.” Isaías 6:5. Mas um serafim
tirou uma brasa viva do altar e ao tocar os lábios do profeta e disse-lhe: “Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade foi tirade e purificado o teu pecado.” v.7.
Vários séculos depois, surgiu no deserto da Judeia, um homem que se vestia com peles
de camelo e que se cingia com um cinto de couro, e para além desta aparência pouco
apropriada da época, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Como se não
bastasse, a sua mensagem era assutadora, quando dizia: “...Aquele que vem após mim, é
mais poderoso do que eu; não sou digno de levar as suas sandálias; Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo.” Mateus 3:11
O fogo queima, limpa, purifica! No dia de Pentecostes. Em Atos 2:3,4 - “...foram vistas
por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.“
O Fogo é um elemento natural que é empregado por Deus para representar o sobrenatural.
O Fogo denota a Presença da Pureza de Deus que consome os elementos indesejáveis da
nossa vida. Novamente nos encontramos diante de uma experiência muito particular.
“Línguas como que de fogo” caíram sobre a cabeça dos primeiros discípulos, e elas possuíam os efeitos purificadores, penetrantes, e reveladores, dando-lhes ao mesmo tempo
o poder para serem testemunhas de Jesus.
Que neste CONGRESSO, onde estamos todos reunidos, Deus possa derramar abundante
“FOGO SANTO”, não só para nos purificar, mas para nos capacitar para a Missão que
fomos incumbidos.
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Palavra Pastoral
A ESPERANÇA TEM UMA CORDA!
“Temos esta esperança como ÂNCORA da alma, firme e

segura, a qual adentra o santuário interior, por detrás
do véu”. (Hebreus 6:19).

Pastor
Luís Miguel

Jesus desligou “a escuridão da morte” para acender a “luz da imortalidade” através do Seu Evangelho. Essa é a nossa âncora!
Que belo versículo da Palavra de Deus, e que Promessa gloriosa!
Sim, a âncora é algo incrível, mas há algo mais que quero compartilhar.
A ESPERANÇA TEM UMA CORDA! Grande ideia! Não há âncora sem corda! Elas não vêm
em Bluetooth ou wifi, sem fios. O Espírito Santo é a corda da nossa Esperança!
Cinco maneiras de evitarmos as “nossas folgas” da Corda:
1. Lembrar-se do Céu! Ele está mais perto do que parece. Pode parecer estar muito
longe, mas não. “O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vo e crede no evangelho”. Marcos 1:15.
Vemos isto na morte de Estevão. Alguns momentos antes de morrer, o Céu se
abriu. O céu estava logo ali!... Quanto mais estivermos cheios do Espírito, mais vamos sentir o quão próximo está o céu de nós. (Atos 7:55,56). “Mas Estêvão, cheio
do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus
de pé, à direita de Deus, e disse: "Vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé,
à direita de Deus". O céu existe, e só é perceptível pela fé. Não somente está perto, como é lugar de alegria. “Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na
presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende". (Lucas 15:10).
2. Iluminar o coração com a Verdade! Quando uma pessoa está desencorajada, é fácil acreditar em mentiras. A Palavra de Deus diz-nos que há algo mais para além,
(PLUS ULTRA). No Salmo 27:13, diz-nos, “Creio que hei-de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes”. No Salmo 27:14, diz-nos, “Espera tu pelo Senhor; anima-te, e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor”. O salmista teria
desfalecido se não tivesse acreditado. Acreditar é o remédio para o desânimo. Tem
de ser intencional, o facto de nos confortarmos a nós mesmos e os demais, crendo
e confessando a ressurreição de Jesus Cristo. Não temos aqui morada certa. Somos
peregrinos, forasteiros nesta Terra, e preparamos o caminho do Senhor. Estamos
ligados a Deus pelo Consolador. Viemos do pó, e ao pó voltaremos, mas estaremos
na glória com Jesus. Sabemos que esta “tenda terrena” passará e teremos uma casa
eterna que não é feita por mãos, na presença do Senhor da Glória. Jesus disse em
João 14, “Na casa do meu Pai há muitas moradas”. “O Senhor é quem dá, e o
Senhor é quem tira a vida. Bendito seja o nome do Senhor!”. O teu coração deve
estar iluminado com a Palavra da Verdade!
(Continua na página seguinte)

3. Viver unido com o povo de Deus! Os leões têm vida social. A sua força não vem
do indivíduo, mas do grupo. Se nos metermos com um, temos que nos haver com
todos eles. Nós devemos viver da mesma maneira. As árvores isoladas podem ser
derrubadas, mas não quando estão num arvoredo. As raízes entrelaçam-se. Nos
também somos semelhantes a essas árvores. “Estão plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus”. (Salmo 92:13). Não há nada que eu encontre tão eficaz como estar ancorado com o povo de Deus, na Casa de Deus, quando eu vacilo nas tempestades. A melhor maneira para descrevê-lo, é fazer uma
analogia com o IRON MAN. Quando ele está entre os estilhaços que querem atingir o seu coração, o reactor electromagnético que ele tem no peito, interrompe
logo o processo.
A dor é brutal. Rasga o nosso coração de dentro para fora, mas a adoração alivia a pressão. Por vezes não encontramos vozes de consolo uns nos outros, mas se levantarmos
as nossas mãos ao céu em adoração, o louvor começa a “derreter os nossos problemas.
Perante a Luz, as trevas não têm outra escolha, a não ser fugirem!... Na Presença de
Deus temos plenitude, estamos completos! E quando estamos juntos, podemos ofertar.
“Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”. (Luc
12:34).
4. Permanecer! Não importa o quão escuro fica a tua vida, o quanto dói, não desistas, aguenta como Jó! “Ainda que Ele me mate, Nele esperarei; contudo os
meus caminhos defenderei diante Dele”. (Jó 13:15). Todos nós passamos por
isso! Nem sempre será tão escuro, mas continuamos a “avançar”. Apenas avançar,
sem parar! Sem desistir, sem sumir! Permanecer! Repara no conselho da Palavra
em 1 Pedro 5:8-10.
“Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como
leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo
estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os
chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido
durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os
porá sobre firmes alicerces”.
Eu posso ser fraco, mas o Espirito é forte em mim. A minha carne pode falhar, meu Deus
nunca falhará!”

5. AGIR COMO UMA ÁGUIA! Haverá momentos em que seremos empurrados para
além dos nossos limites. Mas a boa notícia é que a qualquer hora difícil de suportar, podemos pedir o BACHUP de Deus. “Os jovens se cansarão e se fatigarão, e
os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e
não se fatigarão”. (Isaías 40:30, 31).
Eu posso ser fraco, mas o Espirito é forte em mim. A minha carne pode falhar, meu Deus nunca falhará!”
Jesus disse, "Não se turbe o vosso coração!"(João 14:1)
Digamos como o Salmista: “O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas
Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre”. (Slm 73:26).
JESUS É A MINHA ESPERANÇA, A MINHA ROCHA E A MINHA SALVAÇÃO!
(este é um excerto da mensagem do Pastor Luís Miguel, com o mesmo título que pode ser lida na
íntegra no site www.corpodomessias.org)

Casamento em S. Pedro do Estoril

No passado dia 28 de fevereiro, foram
puros momentos de alegria e satisfação, os que foram passados em S. Pedro do Estoril. O dia apresentou-se um
pouco nublado e com algum frio, mas
não demorou a que o sol brilhasse.
Nas instalações da ICCM da zona sul,
às 10.30h, realizou-se o culto habitual, mas tornou-se especial porque
houve a realização da Cerimónia de
Casamento dos noivos:

Mário Paulo Dias Ferreira Salgueiro
e
Carla Alexandra Costa Jesus
A sala de culto estava cheia com o povo de Deus. Houve um bom tempo de
louvor antes da cerimónia. Esta foi
presidida pelo Pastor Victor Pinto.
Na Quinta da Fé, Lourel, Sintra, foi o
lugar onde se realizou o copo de
água.
No tempo frio mas um sol de inverno
a brilhar, ajudou a que tanto noivos
como convidados tivessem oportunidade de tirar fotografias e de conviver
durante algum tempo.
A sala que recebeu cerca de 90 convidados, estava linda, e toda a boda foi
preparada por voluntários que com
muito amor quiseram que este dia
fosse inesquecível para os Noivos Foi
um tempo bastante agradável entre
todos os presentes.
A revista “CONTACTO” deseja aos noivos, Mário e Carla, as maiores felicidades e que a bênção de Deus que nos
enriquece, esteja sempre sobre vós!

Notícias da ICCM e REMAR
ICCM - Porto

No dia 27 de dezembro do ano passado, na ICCM da cidade do Porto,
foi apresentada pelos irmãos Luís
Páscoa e Esperança Páscoa, a sua
bebé Rute Páscoa.
A cerimónia de dedicação da menina ao Senhor foi realizada pelos
Pastores Fernando Dias e Paulo
Cruz.
“CONTACTO” deseja aos pais da Rute, as mais ricas bênçãos do céu e
que o Senhor faça resplandecer o
seu rosto sobre ela.

ICCM - S. Pedro do Estoril

REUNIÃO DE OBREIROS
Conforme agendado, do dia 5 a 7 de fevereiro, na zona sul, realizou-se a referida reunião. De norte a sul do país, deslocaram-se os pastores e demais obreiros.
Na sexta-feira dia 5 realizou-se uma noite de vigília.
Assim, em Lourel a partir das 20.30horas, o povo de Deus veio buscar ao Senhor, em
oração e intercessão. Dirigiu este tempo o Pastor Fernando Dias, que está exercendo
o seu ministério no norte do país, a partir da cidade do Porto.
No dia 6, nos escritórios centrais, em Mem Martins, os Pastores juntamente com o
Pastor Luís Miguel, director do trabalho em Portugal, reuniram-se durante o dia.
Dia 7, domingo houve um culto de celebração na ICCM de S. Pedro do Estoril. A Palavra foi ministrada pelo Pr. Luís Miguel. Depois do culto, houve um almoço de Koinonia, em Lourel, na Quinta da fé.
Depois do mesmo, durante toda a tarde, a Palavra foi ministrada pelos vários pastores do ministério, tendo os trabalhos terminado por volta das 19,30h. Após a reunião, foi servido um jantar nas mesmas instalações, e só depois, os obreiros rumaram para os seus campos de trabalho.
Foi um tempo bastante abençoado e Deus sempre nos surpreende! Ele faz imensamente mais do que pedimos e desejamos. Ele supre todas as nossa necessidades, EM
GLÓRIA!

DEUS NÃO NOS TRATOU SEGUNDO OS NOSSOS PECADOS
“Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as
nossas transgressões.” – (Salmo 103:10)
Creio que podemos resumir que todo o Evangelho diz que “Deus não nos trata segundo as nossas falhas, nem nos paga segundo os nossos pecados, mas sim, trata-nos conforme os méritos do seu Filho”.
Mas houve um momento na história em que Deus tratou uma Pessoa conforme aquilo que nós merecíamos. Ele pagou pelos nossos pecados!
“Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como
pecador” (2 Coríntios 5:21).
“Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, experimentado nos
sofrimentos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o reputávamos por
aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz
a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho;
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e
afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e
como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a
boca.” (Isaías 53:3-7)
“Assim, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a Humanidade, não tendo
em conta os seus pecados.” (2 Coríntios 5:19)
Deus, o Juiz Supremo, agiu assim e continua a agir connosco. Ele faz com que “onde
abundou o pecado, superabunde a Sua graça”!
No entanto, a graça de Deus para nada serve às pessoas, ou ao povo, que desejam
possuir uma relação com Deus, “toma lá da cá”, ou seja, que Deus faça com eles segundo as suas boas obras e lhes retribua conforme os seus pecados. “Ora bem,
aquele que trabalha recebe um salário. E isso não lhe é atribuído como uma
oferta, mas como dívida.” (Romanos 4:4).
O Evangelho põe-nos debaixo da Graça que assim se descreve: “Contudo se alguém
crê em Deus, que aceita o pecador, Deus faz com que ele seja justificado, por
causa da sua fé e não por causa das obras” (Romanos 4:5).
Em síntese, todo o Evangelho pode-se resumir, dizendo que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas sim, segundo a Sua Graça, que é em Cristo Jesus.
Mas todas as pessoas, incluindo os crentes, têm por natureza, a ideia equivocada de
que Deus terá mais misericórdia daquele que peca menos. Mas, “Não desprezo a
graça de Deus, pois se alguém pudesse ser justificado pelo cumprimento da lei,
então a morte de Cristo de nada serviria.” (Gálatas 2:21).
Que não tenhamos em vão, tão grande sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de
nós! “Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que
todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse
salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus!” (João 3:16-18)
Pr. Paulo Tavares

DEZ RAZÕES PARA LER E ESTUDAR A BÍBLIA
1. A Bíblia é alimento para a nossa alma. É o leite necessário para o crescimento
espiritual do novo convertido, e o alimento sólido para o cristão mais maduro.
Desejai afectuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo; 1 Pedro 2:2
Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a
ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus; e vos haveis feito
tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda
se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os
sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:12-14
2. O conhecimento da verdade, acompanhado da obediência, é necessário para sermos libertos do poder do pecado sobre a nossa vida.
E conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. João 8:32
Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à Verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro; 1
Pedro 1:22
3. A Bíblia revela-nos qual é a visão de Deus acerca do homem. Nela vemo-nos a
nós mesmos como Deus nos vê.
Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que
contempla ao espelho o seu rosto natural; Porque se contempla a si mesmo, e vai-se,
e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da
liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra,
este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:21-25
4. É para ser usada com toda a diligência, do nascimento à morte do homem.
Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4
5. O cristão informado é capaz de consolar e edificar o que se encontra desanimado, fraco, desorientado, frustrado ou enlutado.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como
vos convém responder a cada um. Colossenses 4:6
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem (morrem), Deus os tornará a trazer com Ele. 1 Tessalonicenses 4:14
(As outras razões virão apresentadas na Revista de maio/junho)

PRINCÍPIOS DE DEUS PARA A FAMÍLIA
A Sociedade está a transformar-se a cada dia.
Sendo a Família a célula-mãe da Sociedade, passa por profundas mudanças na sua forma de
ser. Antes, era muito comum um casal ter vários filhos: oito, nove, dez, ou mais!

Hoje, apenas um, dois ou três. Antes, a família
conversava mais entre si. Nas refeições estavam
juntos à mesa. Hoje, as conversas são rápidas e
evasivas, e nas refeições, a tagarelice da televisão está ligada, ou outros ruídos estão afetando a comunicação saudável e a atenção que é
devida a cada um.
Antigamente era o trabalho do marido que sustentava a família, mas hoje, o trabalho da
esposa é imprescindível e precisam de deixar os filhos numa creche.
Este estudo tem a pretensão de mostrar que, apesar da forma de ser e estar de uma Família, estar mudando, os princípios divinos devem ser mantidos.
Os princípios divinos para a família são inegociáveis. Nas bulas dos medicamentos sempre encontramos a advertência: “Para obter melhores resultados, siga corretamente as
instruções!”
Para termos um casamento bem-sucedido, precisamos de seguir os princípios do Criador.
Ao comprarmos um eletrodoméstico, vem a advertência na caixa: “Antes de usar, leia o
manual.” Antes de casar, leia o manual - a Bíblia. Se já é casado, ainda é tempo de ver os
milagres que Deus pode fazer no seu casamento. Ele trabalha no meio do caos. Ele pode
fazer novas, todas as coisas!
Em Provérbios 23:10 está escrito: “Não removas os limites antigos”.
Os princípios divinos para a família são os limites estabelecidos pelo Criador que não
devem ser removidos.
A palavra “princípio” quer dizer “regra”, “preceito”. Ao ultrapassar os limites, os homens
e as mulheres trazem para si problemas que os acompanharão e prejudicarão, tanto para a sua saúde física, emocional e espiritual e afetando também em alguns casos a vida
financeira.
Está biblicamente comprovado que os PRINCÍPIOS DIVINOS ultrapassam as provas dos
Tempos!
Os Princípios de Deus são Eternos!
(Atenta para os próximos artigos desta revista, e saberás quais são esses princípios.
Deus te abençoe!)

ORE - para que fogo santo de Deus desça neste Congresso.
INTERCEDA - em favor dos que vão ministrar a Palavra.
AGRADEÇA - porque Deus vai fazer a Sua vontade.

Reflexão...
“Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação…”
Hebreus 2:3
Como?! Exatamente! Como escaparemos, se a maior parte das pessoas nem
pensam que estão mal, como é que podem pensar em escapar? Para eles tudo
está bem, está conforme o que planearam, caminham de acordo com os objectivos que traçaram para si. Adaptam-se
com facilidade às coisas, e esperam que
haja uma mudança, mas deixam-se andar, sem se preocuparem com mais nada. Na opinião geral, nem é tão mau assim! Fazem-se muitas coisas para evitar
o muito stress, e conseguem sobreviver!
E como não esperam muito da vida, a
não ser o de manterem o seu posto de
trabalho, ganharem o seu dinheiro para
fazer face à vida, manter a saúde, fazerem com que nada de material falte à
família, então pensam que tudo esteja
bem, tudo ótimo. Se as coisas fossem
assim tão fáceis, até que não estava mal
pensarmos assim. Mas a vida do ser humano não se resume a isso! Somos seres
naturais, mas também somos espirituais.
Há ALGUÉM que o ama e que não faz
parte dos seus planos, mas inevitavelmente você faz parte dos Dele. Precisa
de pensar nisso! Mostrar indiferença por
aquilo que está planeado para si desde a
Eternidade, é uma insensatez!
Celebra a Páscoa? O que é que ela lhe
transmite? Não passa de uma Festa que
se realiza no calendário religioso?
Trata-se apenas de uma boa tradição?
POR FAVOR, A PÁSCOA É MAIS DO QUE
ISSO! É mais do que um filme que comove, é mais do que amêndoas e coelhinhos de chocolate, é mais do que cumprir um ritual de ir à igreja como descargo de consciência. A Páscoa fala de Salvação, de Redenção. JESUS CRISTO dispôs-se ocupar o teu e o meu lugar na
Cruz! Há uma dívida humana para com
Deus, e Jesus desceu do céu para assumir o nosso pecado, para que a ira do
Deus Santo, fosse apaziguada para aquele que recebe o sacrifício de Jesus. Jesus
substitui-nos voluntariamente.

Não há forma de escapar ao castigo
de Deus, se mostrar indiferença pela salvação que Ele lhe oferece, em Cristo!
A forma de escapar da ira de Deus, é
aceitar e receber a graça que Deus tem
para si através do Seu Amor demonstrado e provado.
“Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores.” Romanos
5:8
Este amor e esta salvação não pode, de
maneira nenhuma, ser descuidado!
Deus não só castigará a nossa desobediência, como também a nossa indiferença, ante uma tão grande Salvação oferecida por Deus, através de Jesus Cristo!.
Como agiríamos nós se os nossos amigos não fizessem caso de um convite
para bodas ou para algo com os quiséssemos presentear? Sabe porque é que
esta salvação é “tão grande”?
1. Porque provém de Deus! É um presente de Deus para si.
“Em esperança da vida eterna, a qual
Deus, que não pode mentir, prometeu
antes dos tempos dos séculos;” Tito
1:2.
2. Porque é para todos, sem exceção!
“Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigénito,
para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.”
João 3:16.
3. Porque podemos recebê-la gratuitamente. Mas não nos esqueçamos que
foi paga por Jesus. “Bem como 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.
Como escaparemos se a rejeitarmos?
Não acha que serão punidos justamente
aqueles que se recusam a serem salvos?
Entregue hoje a sua vida a Jesus! Não
rejeite o ÚNICO SALVADOR, JESUS CRISTO!
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

Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas

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

Quartas-feiras 20.30 horas
Domingos 10.30 horas
(Aberta de segunda a sexta-feira
das 9,30 às 17h)

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

