


 

EM BUSCA DO PERDI-

DO 
 

 

Será que ainda hoje há muita gente a procurar aquilo que perdeu, salvo se for algo com valor material ou 
até sentimental? Mas perdemos tantas coisas que só nos damos conta, quando sentimos na verdade, a 

falta delas. É fácil substituir as coisas que perdemos. Mas há muitas coisas que perdemos que provavel-

mente jamais as recuperaremos. Resta-nos a memória delas.  

E como nos alegramos quando, por vezes, conseguimos recuperá-las! O esforço, o tempo, o desgaste para 
tentar encontrar o que se perdeu, leva-nos na maior parte das vezes, a desistirmos da procura. Mas isso 

não acontece com toda a gente... 

Ao lermos as Sagradas Escrituras, deparamo-nos com uma história interessante em Mateus. Jesus declarou 

abertamente qual o teor da Sua missão entre os homens. 

“Porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido.” Mateus 18:11. 

E para demonstrar que não desanimou facilmente, apresentou a seguinte parábola. 

“Que vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, 
deixando as noventa e nove, em busca da que se desgarrou?” Mateus 18:12. 

Jesus fez tudo para encontrar a ovelha que se perdeu. Ele sabia que a ovelha se encontrava perdida, e que 
ela nem sequer se apercebia da sua situação. Este é o estado humano tantas vezes. Quase não nos damos 

conta do perigo que corremos. Jesus está atento. A nossa condição não é muito diferente da descrita em 

Mateus 9:35,36. 

“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do 
reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande com-
paixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor.”  

Como Jesus sabe da condição daqueles que não têm Deus, toma a iniciativa para nos buscar onde nos 
encontramos, mesmo que não queiramos. Deus está interessado em nós! Ele ama-nos e só encontraremos 

descanso quando estivermos “aos seus ombros”, a  ser levados por bons caminhos e a bons pastos. 

Ele é o Único que é capaz de dar a Sua vida pelas ovelhas! As palavras seguintes são da Sua autoria. 

“Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas... Por 
isto o Pai me ama, porque 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. Este mandamento recebi de 
meu Pai.” João 10:15,17,18. 

JESUS JÁ DEU A SUA VIDA POR TI! Ele pagou um preço demasiadamente alto para poder cuidar 

de ti. ELE PROCURA-TE! 

Como é bom sermos encontrado por Ele! Porque razão continuarias a te alimentar daquilo que não te for-
talece, nem te sustenta? Deixa que Ele escute o teu pedido de ajuda e te envolva com a  Sua infinita mise-

ricórdia e amor! 

ELE SÓ TE “ENCONTRARÁ E BUSCARÁ” SE ESTIVERES DISPOSTO A SER ENCONTRADO. Ele 

pode salvar-nos quando mais ninguém o pode fazer! 
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VENDO COM VISÃO!  

 

QUE LENTES USAMOS?  

 

E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade 

no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizan-
do-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a ob-

servar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consu-

mação dos séculos. Mateus 28:18-20   
 

“Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas sim nas que se não vêem. Porque as que se vêem são 

temporais, enquanto as que se não vêem são eternas”. 2 Coríntios 4:18   
 

Malcolm Muggeridge descreve da seguinte maneira a autodestruição do homem no século XX.  

“…Tornou-se claro, na segunda metade do século XX, que o homem ocidental decidiu abolir-se a si mesmo. 
Cansou-se da luta por ser quem ele mesmo criou, do tédio da sua própria riqueza, da sua própria impotên-
cia ante as suas manias, da vulnerabilidade da sua força, toca a trombeta que desmorona as paredes da 
sua própria cidade. Num processo degradação, convence-se que é muito poderoso, trabalha, mas sustenta-
do por medicamentos, bisturis e seringas, e é cada vez uma presa mais fácil para os seus inimigos. E se 
chegar a curar-se da sua imbecilidade, já está poluído e cai por terra, cansado e golpeado como um bron-
tossauro e se extingue”.  
 

Na economia de Deus é suposto que amemos pessoas e usemos coisas. Na economia humana acabados 

por amar coisas e usar as pessoas. 
 

Leiamos 2 Coríntios 4:8-18 

“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da 

nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perse-

guidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; trazendo sempre no corpo a mortificação 
de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, esta-

mos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nos-

sa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida.  

Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cri, por isso falei; também nós cremos, por isso 

também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus, e 

nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de mui-
tos, faça abundar a acção de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o 

nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa 

leve e momentânea tribulação, produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória; 

não atentando nós nas coisas que se vêem, mas sim nas que se não vêem. Porque as que se vêem são tem-

porais, enquanto as que se não vêem, são eternas.” 
 

E se agora lermos Romanos 8:18-21  
 

“Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em 

nós há-de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, 
porquanto a Criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, 

na esperança de que também a própria Criação há-de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liber-

dade da glória dos filhos de Deus.”  
 
“Estou convicto que a ausência de significado não vem do homem estar cansado da dor, mas de estar can-

sado do prazer. E é por isso que nos encontramos vazios de significado, mas com as nossas despensas ain-

da cheias." 

Pastor Luís Miguel 
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O Prazer  
 

O prazer sem Deus, sem limites sagrados, deixa o homem mais vazio do que antes. Esta é a verdade bíbli-

ca e a verdade experiencial. As pessoas mais solitárias do mundo estão entre os mais ricos e mais famosos 
que não encontraram limites, dentro dos quais, viver. Isso é um fato que constatamos, uma e outra vez. 
 

Por vezes não prestamos atenção sobre as coisas mais evidentes, por essas coisas fazerem parte de um 

processo e serem temporárias. Mas tudo tem um processo, e há processos mais dolorosos do que outros, 
porque para todos os trajetos há um processo, um caminho, há objectivos e não nos fixamos naquilo que é 

mais evidente. 
 

Com que lentes vemos as coisas? Temos de aprender a ver além de óbvio! A nossa luta não é contra carne 
e sangue, outras pessoas como nós, mas contra os principados e potestades espirituais malignas que nos 

querem destruir. Mas pela Palavra de Deus, sabemos que já temos a vitória em Cristo Jesus, pela sua mor-

te na cruz e pela sua ressurreição! 
 

A vitória iniciou-se na Cruz e colmatou na ressurreição! 
 

A Cruz  
 

“A menos que tu entendas a cruz, não poderás entender porque o teu compromisso com o que é certo de-
ve ter precedência sobre a tua preferência. Muitos começam bem, mas o mais importante não é como co-

meças, mas sim como terminas. Temos como objectivo, terminar bem? O começar bem é temporário. Ter-

minar bem é a longo prazo”. (Ravi Zacharias). 
 

Há inimigos da cruz, cujo deus é o ventre. Eles se confundirão e o seu fim será a perdição. Filipenses 3-

17-21 
 

Na realidade aquilo que determinará a longevidade e terminar bem é como tens a percepção da tua visão. 
Como estás a correr o caminho? Onde estão postos os teus olhos? Estão colocados nos céus ou na Terra? 

No porvir ou no presente? Na tua pátria ou missão terrena, ou na tua pátria celestial para onde queres 

levar muitos outros contigo? 
 

O que está a preencher o teu coração? Que estás entesourando? 

“Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões mi-
nam e roubam! Mas ajuntai para vós, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem e 
onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu cora-
ção”. Mateus 6:19-21   
 

Onde colocamos os nossos olhos, e do modo como os colocamos, determinará o que estamos entesouran-
do.  
 

Neste mundo, tudo é utilizado e passageiro, e até pode ser roubado. Até mesmo aquilo que 

“entesouramos” no coração, na forma do nosso carácter, será um dia avaliado, nem que seja quando par-
tirmos deste mundo. Se juntarmos tesouros no céu, então estaremos a ser formados no nosso carácter por 

aquilo que é de Cristo em nós. 
 

As coisas terrenas desfocam a visão do reino dos céus e podem obscurecer a nossa moralidade. 
 

“Temos o direito a acreditar naquilo que quisermos, mas nem tudo aquilo que acreditamos, está correto”. 
(Ravi Zacharia)  
 

Muitas vezes não entendemos estas verdades totalmente, e as adaptamos ou as pervertemos de acordo 

com a nossa vontade e usamo-las na obra de Deus. Pensamos que Deus precisa de nós para fazer a Sua 
obra…  

(o restante deste artigo continuará no próximo número) 
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Olá, chamo-me José Branquinho, sou casado com a Manuela e 

tenho dois filhos, a Rute com 23 anos e o Zé Pedro com 17.  

Sirvo ao Senhor como Pastor, na Remar. Ingressei mais a minha 
esposa em 1992 com graves problemas de delinquência, resulta-

do de estarmos a viver uma vida sem Jesus.  

 
Graças a Deus, nesta obra, que estava a dar os primeiros pas-

sos em Portugal, tanto eu como a minha esposa pudemos des-

frutar da misericórdia e do amor de Jesus e ser totalmente res-
taurado física e emocionalmente.  

 

No ano passado, mais precisamente em 31 de maio, fui opera-
do aos rins e aquilo que devia no ponto de vista dos médicos 

ser uma operação simples, tornou-se em algo extremamente 

complicado onde uma paragem cardíaca e uma hemorragia gra-
ve quase me pôs fim à vida, estive internado no hospital duas 

semanas e mais de um mês em casa em convalescença. Em con-

versa tida com o médico mais tarde, ele dirigiu-se a mim dizen-

do-me: O senhor entrou no túnel e voltou para trás.  
 

Depois de tudo o que tinha passado no hospital, e como se isso 

não bastasse ao fim de quase 8 meses,  continuava com muitas 
dores e sangramentos. Depois de várias idas às urgências e de 

imensos exames,  descobriram finalmente um objeto que tinha 

ficado alojado no meu corpo, e que era o causador de todo o 
meu mal estar. Este tempo foi de uma grande prova, foi bastante 

difícil, e inúmeras vezes perguntei em oração ao Pai se o meu 

tempo de vida na terra estava a chegar ao fim, porque era dema-
siado o sofrimento em que me encontrava. 

 
No dia 8 de fevereiro deste ano, fui a uma consulta mas já não 

me deixaram sair do hospital, e numa pequena cirurgia extraíram o famoso objeto (um cateter) e esta foi a 
resposta de Deus à minha oração.  

 

Agora estou como novo, já não me dói nada e já não sangro. Com 54 anos, estou a viver vida com quali-
dade. Foi um grande alívio para familiares, amigos e toda a família da fé se alegrou com a minha alegria. 

Aproveito a revista CONTACTO, para animar e encorajar aqueles que já perderam a esperança quanto às 

circunstâncias difíceis que estão a passar, confiem a Deus a vossa dificuldade e Ele vai cuidar de vós como 
na Sua misericórdia fez comigo.  

 

Deus vos abençoe. 
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Nos dias 10 a 12 de fevereiro, realizou-se mais uma reunião de 
pastores e obreiros da Associação REMAR e da Igreja Cris-

tã Corpo do Messias. 

Dia 10 reuniram-se na Quinta da fé no Lourel, durante todo o 
dia, os pastores responsáveis das zonas do norte ao algarve, 

presidindo o Pastor Luís Miguel Santos, Diretor do trabalho em 

Portugal. Pelo que tivemos oportunidade de saber, os objectivos 
para o ano de 2016, foram alcançados. Certamente que os al-

vos propostos para este novo ano, Deus honrará, uma vez que 

a obra é edificada por Ele, e os que Ele chamou estão colabo-
rando fielmente nos objectivos principais deste ministério de 

apoio aos mais desfavorecidos e carentes da sociedade. 

Na noite desse dia o povo de Deus com os seus líderes reuniu-se 
para uma noite de vigília em S. Pedro do Estoril, que começou 

às 21 horas. Que tempo abençoado com a presença do Senhor. 

Dia 11, a Quinta da fé, recebeu os demais pastores, copasto-
res, diáconos, diaconisas e outros obreiros para um tempo espe-

cial de partilha. Apesar do frio e da chuva, o ambiente espiritu-

al estava saturado da presença do Espírito do Senhor. Este é 
um tempo de edificação, onde os pastores tiveram, cada um, a 

possibilidade de testificarem da Palavra de Deus, apesar de ser 

com tempo limitado,  pois eram muitos. Foi de grande bênção a 
participação de cada um.  

Os trabalhos começaram por voltas das 11.30 h da manhã, o 

almoço foi em conjunto e no final do dia estávamos mais de 
150 obreiros ali a escutar o desafio lançado pelo Pastor Luís 

Miguel. Depois da exposição foi encorajador e motivador ver os 

servos do Senhor, orando uns pelos outros. Os trabalhos termi-
naram por volta das 20 h. 

Dia 12, domingo era o dia em que terminava a reunião, e co-

mo coincidia com o nosso dia de culto em S. Pedro do Estoril, 

houve culto de celebração e de ação de graças. 
A sala de culto estava completamente cheia, havia também al-

gumas pessoas que nos visitavam. Todos os Pastores e obreiros 

responsáveis da zona sul estavam presentes. 
Das outras zonas do país, ficaram os Pastores responsáveis pela 

zona norte Fernando Dias e Angel Chaparro do zona do Algar-

ve, que tinham a responsabilidade de ministrar a Palavra de 
Deus ao povo ali reunido. A espectativa era grande uma vez 

que nem sempre estes pastores podem estar connosco devido à 

responsabilidade que têm nos seus campos de trabalho. 
Tudo estava numa sintonia perfeita quer o grupo de louvor, os 

testemunhos as mensagens da Palavra de Deus, o tempo de 

comunhão foram de grande bênção, para todos os que ali pude-
ram estar. 
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No dia 28 de janeiro, numa iniciativa pro-

movida pela JOCUM, a Associação RE-

MAR, associou-se num plano de evangeli-

zação no Parque dos Lírios, em Mem Mar-

tins. Os jovens da REMAR com os seus 

pastores estiveram presentes para dar to-

do o apoio que os nossos irmãos da    

JOCUM precisavam. 

Através de pequenos sketches, música e 

testemunhos, foi anunciado o evangelho 

de forma radical, atraindo àquele local as 

pessoas que ali passavam. Assim, durante 

cerca de duas horas o evangelho foi parti-

lhado.  

A juventude da ICCM, que serve ao Se-

nhor na REMAR, esteve ali para testemu-

nhar da grandeza do nosso Deus. Foi um 

tempo de grande bênção. Às 17 horas o 

destino era a Escola D. Fernando II, em 

Sintra. Vários foram os Workshops leva-

dos a cabo pelos jovens da JOCUM, esti-

vemos lá para orar e colaborar nas tarefas 

necessárias. No culto da noite, no Salão 

da Igreja de S. Miguel, Sintra, o Pastor 

Victor Pinto de dar testemunhou da sua fé em Jesus Cristo, e da maneira como foi salvo e hoje serve a 

Deus integralmente.  
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Depois de um dia de sábado tão intenso, os nossos amigos 

da JOCUM estavam convidados para estarem connosco na 

nossa celebração de domingo em S. Pedro do Estoril. O gru-
po de jovens vindos de Espanha, foram de grande enriqueci-

mento às nossas vidas. 

 
Depois da direcção do culto em  louvor a Deus, o restante 

tempo foi entregue à JOCUM que participou, levando-nos a 

adorar a Deus, contagiados pelo entusiasmo destes jovens 
que também estão comprometidos com o Senhor e com a 

Sua obra. Pelo compartilhar dos seus testemunhos pessoais,  

mais uma vez pudemos comprovar que o nosso Deus está 

vivo, e é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua  
a operar em Portugal, Espanha como em qualquer lugar des-

te planeta. Nada é difícil ou impossível para Ele. 

 
Através de um sketch, eles comunicaram, sem palavras uma 

excelente mensagem sobre a Criação. Para nos ministrar a 

Palavra de Deus estava o Pastor João Barros, homem de 
Deus com tremendo testemunho familiar e ministerial. O seu 

conselho despertou-nos e animou-nos a prosseguir na nossa 

tarefa de chegarmos ao fim da nossa caminhada. Há diversi-
dade de dons no Corpo de Cristo para todos aqueles que 

estão dispostos a quebrar as barreiras que nos fazem perder 

a visão da imensidão do reino de Deus. Poderemos sempre 
fazer muito mais uns pelos outros. 

 

Os momentos de comunhão como estes, são sempre bem-
vindos, quer seja com os nosso irmãos da JOCUM ou de 

qualquer outra comunidade evangélica que ame a Deus e a 

Sua obra. 

 

(continuação da reflexão da página 9) 
 

A realidade prática dos que têm caminhado com Deus e sido realmente usados por Ele, é exatamente esta: 

O Senhor sabe que enquanto estivermos neste mundo, sempre haverá em algum grau, a luta entre a carne 
e o espírito, entre a nova natureza e a velha natureza. Mas à medida que crescermos espiritualmente, 

vamos sendo aperfeiçoados na santificação, e a velha natureza ficará cada vez mais fraca, enquanto a 

nova ficará cada vez mais forte! 
 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sa-
crifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis 
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis 
qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”  Romanos 12:1 

Jocum 
Em s. pedro do estoril 
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“Ora, a lei não procede de fé, mas: Aquele que observar os seus preceitos por eles viverá.” 

Gálatas 3:12 
 
Nesta passagem entendemos que a vida que procede da lei não é a mesma vida que procede da fé, que 

nos leva à vida eterna. 
 
Porque o que a lei diz é que aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, ou seja, que quando 

aquelas pessoas vivessem de acordo com os preceitos da Lei, não seria trazido às mesmas nenhuma 
destruição de morte como o Senhor trazia sobre os judeus nos dias de Ezequiel, nos quais vigorava a 

Antiga Aliança, porque estavam todos sob a Lei, porque era por meio dela que estavam aliados com Deus. 
 
Então a vida referida em Levítico 18:5 “Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis; 
cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o SENHOR." E em Ezequiel 20:11 “Dei-lhes os 
meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá 
por eles.", Não é de modo algum a vida eterna que é obtida somente pela graça, mediante a fé, porque 

sabemos que pelas obras da Lei nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus, conforme lemos em 

Romanos 3:20,28; Gálatas 2:16; 3:10 
  
Paulo não estava a incentivar ninguém a viver contrariamente à lei moral de Deus, que é santa, justa e 

perfeita, mas a não tentar ser justificado por meio da Lei, porque não é possível haver justificação por tal 
meio, senão somente pela fé, tal como Abraão havia sido justificado no passado.  
 
E a vida eterna só pode ser obtida pela justificação, e não pelas obras da Lei. 
 
Todo o cristão deve ter cuidado ao abordar o assunto das obras da Lei, para que não desconsidere a 

importância das obras na sua santificação, mas que também nunca incorra no erro de ensinar a outros 

que serão justificados por tais obras, e não simplesmente pela fé. 
 
Não é correto afirmarmos que na Antiga Aliança, o modo de salvação era por se fazer as obras da Lei, e 

que agora, na Nova Aliança, o modo é pela graça, mediante a fé. 
Deus nunca tentou salvar ninguém pelas obras da Lei. Não foi para tal propósito que Ele deu a Lei através 

de Moisés, para que a própria Lei fosse o instrumento da salvação dos pecadores. Se fosse assim, jamais 

seria possível alguém ser salvo ou ter vida eterna. Se fosse por cumprir a Lei, seria necessário cumprir a 
Lei perfeitamente, e não ter nenhum pecado, e isso, somente um e único Homem perfeito conseguiu fazer, 

o nosso Senhor Jesus Cristo! Ele não a cumpriu para ser salvo, mas para que pudesse salvar-nos! Jesus 

morreu por nós, depois de ter cumprido perfeitamente toda a Lei de Moisés, e diferentemente de nós, nun-
ca houve nenhum pecado na Sua natureza santa e perfeita. 
 
Entendamos portanto que, Deus jamais ensinaria a um pecador um caminho de salvação impossível, ou 
que obtivesse a justificação, (salvação) através das obras da Lei, porque, para tanto, seria necessário 

perfeição no cumprimento de todos os mandamentos. 
 
Então, que nos quer dizer o texto de Levítico 18:5 e Ezequiel 20:11, que lemos atrás? Afinal não está a 

falar em cumprirmos os estatutos e os juízos de Deus, para vivermos em obediência? 
 
Primeiro, creio que está claramente ali prometido, não a vida eterna, mas a preservação da vida física, 

para não ser destruída, como estava a ocorrer com os israelitas ao longo de toda a história daquela 

nação, sob o Velho Testamento, quando não cumpriram os mandamentos de Deus, desviando-se d'Ele, 
para adorarem os falsos deuses. Hoje em dia, certamente, tal como acontece com o cristão na Nova 

Aliança, Deus tem considerado a intenção sincera e íntegra do nosso coração em cumprir os Seus 

mandamentos, como um facto realizado. 
 
Se o cristão odiar o pecado, enquanto procura  aperfeiçoar-se na santificação, será tido em conta por 

Deus, como alguém que possui um coração puro, porque o considerará no seu esforço para vencer o mal e 
viver na prática do bem, andando pela fé no Espírito. 
 

(continua na página 8) 

Caminho à nova aliança 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Considero sempre um privilégio poder visitar os irmãos em Missão. Muitas vezes, o missionário por estar 

distante, sente-se sozinho, sabendo que tem Jesus como Fiel Companheiro e Amigo, mas os sentimentos e 
as emoções algumas vezes levam a melhor, e quando recebe uma visita dos irmãos, é uma alegria, um 

refrigério, um ânimo, uma visão renovada e algumas vezes, uma correção também… 
 

Há pouco tempo alguém me disse: “Quando nos visitam é como receber os  nossos pais”. Na ver-
dade é isso que desejamos de todo o coração, que os missionários deste Ministério sintam, e que recebam 

as nossas visitas como sendo seus pais, numa comunhão de amor e também de correcção, se for necessá-

rio. 
Deus é Pai e nós temos de reflectir o mesmo, no facto de sermos pais de muitos, e de abençoarmos a tan-

tos quantos seja da Sua vontade. Creio que essa foi uma das melhores palavras que um irmão missionário 

transmitiu. Claro que fiquei a meditar nisso, e pensei, “Será que conseguimos transmitir isso a todos os 
nossos missionários que visitamos?” Desejo que sim, de toda a minha alma! 
 

Sei que, por vezes, podem surgir impedimentos para que isso não aconteça, como por exemplo, quando 

surgem ofensas. “O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte; e as contendas 
são como os ferrolhos de um palácio.” Provérbios 18:19. Por isso temos de ter o cuidado de não ficar 

ofendido com ninguém, pois isso impede a comunhão entre irmãos e assim ficarmos privados de receber 

as bênçãos do Senhor. Paulo orava assim, “E peço isto: Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e 
em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e sem escândalo 
algum até ao dia de Cristo.” Filipenses 1:9,10 
 

A nossa falta intimidade com Deus leva-nos a não receber a Sua correção e admoestação. A Bíblia nos 

adverte: “O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato.” Pro-
vérbios 12:1. “O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho 
é sábio.” Provérbios 12:15. “A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.” Pro-

vérbios 16:18 
 

A rebelião contra o conselho de Deus é como uma “bactéria” que se coloca no coração do homem e que 
vai contaminando todo o corpo, e podem surgir depois outros impedimentos que atrapalham o agir e o 

propósito de Deus noutras situações da nossa vida e ministério. Mas o Senhor lembra-nos sempre de que 

é Ele o Fundamento da Fé e o Seu mandamento é, “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças! 
Este é o primeiro mandamento”. Marcos 12:30 
 

O mais lindo de constatar no nosso ministério é que os obstáculos, ofensas, problemas e tantas outras 
coisas, são derrubados quando somos envolvidos no Amor do Pai e do Seu imenso abraço. É como se não 

existisse ontem ou amanhã, mas apenas o momento presente. Um abraço missionário revela o amor 

e o perdão de Deus! E nós estamos envolvidos nesse abraço Sanador! E por essas e tantas outras coi-
sas, só posso dar graças a Deus pela oportunidade, o privilégio que me é dado por Ele, e ser utilizada nes-

te ministério. Sem mais palavras… Os nossos irmãos missionários estão bem e de bom ânimo e enviam um 

abraço a todos vós. 
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Outras notícias 
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REUNIÃO DE PASTORES NO PORTO 
 

No dia 20 de Fevereiro, foi realizada mais uma vez a Reunião de Pastores do norte de Portugal, CPN, nas 

instalações da ICCM, Igreja Cristã Corpo do Messias, no Porto. Desta vez tivemos a presença do Pastor 

Luís Miguel Santos, Director da Remar Portugal e Igreja ICCM, para compartilhar a mensagem de Deus. 

Foram momentos de grande bênção na comunhão com vários pastores e obreiros de vários ministérios, e 

apercebermo-nos que Deus está chamar a Sua igreja para ser Luz e Sal para as nações. Pastores da zona 

ministraram o louvor e a comunhão do pão e do vinho na celebração da Ceia do Senhor. A pregação 

compartilhada pelo Pastor Luís Miguel trouxe revelação e conforto, com a ênfase de não apenas sermos 

os mensageiros da Palavra, mas sim de sermos nós a Mensagem de Cristo para este mundo. 

CONGRESSO DA REMAR PORTUGAL 

O Congresso que se realizava anualmente no nosso país, na Páscoa, por questões de agenda, será realiza-

do, querendo o Senhor, nos dias 8,9 e 10 de Setembro. O local será anunciado oportunamente. Até lá, 

continue a orar pela  família REMAR, no desafio de uma completa consagração das nossas vidas a Jesus 

Cristo, “AQUELE QUE VIVE PARA TODO O SEMPRE”.  

REMAR - CABO VERDE 

A Associação REMAR em Cabo Verde recebeu o reconhecimento da Câmara Municipal da cidade da 

Praia, como uma associação de utilidade pública idónea, ficando desta maneira, com a possibilidade de se 

candidatar a financiamentos de Instituições nacionais e internacionais, em prol do desenvolvimento da sua 

atividade. Louvamos a Deus pela Sua Fidelidade e pelo reconhecimento das autoridades estabelecidas em 

prol dos mais carenciados. Congratulamo-nos desta forma com os nossos Missionários no campo, e que 

este incentivo seja um meio de maior crescimento e de implementação desta obra no arquipélago de Cabo 

Verde. 

MISSÕES 

Daqui lançamos o apelo a que a família ICCM e REMAR, não deixem de orar pelos missionários e suas 

famílias: 

REMAR - Belize: Família Mestre 

REMAR - Austrália: Luís Brito 

REMAR - Cabo Verde: Família Batista 
REMAR - Angola: Luís Filipe e família 

REMAR - Moçambique: Dário Rito, família e Sarita 

REMAR - Suazilândia: João Guerra e família 
REMAR - África do Sul: Luís Domingues e família 

 

 

 

 



www.corpodomessias.org 

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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