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Editorial

A FAMÍLIA (UM PROJETO DE DEUS)
VIVER COM DEUS EM FAMÍLIA
“Filho és, pai serás!” É um ditado que não podemos esquecer. Os nossos pais tinham esta árdua tarefa de nos
educar segundo o que lhes parecia melhor. “… Tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem,…
Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas Este, (Deus
Pai), para nosso proveito, para sermos participantes da Sua santidade.” Hebreus 12:9,10
Não é nosso interesse considerar agora se os nossos pais o fizeram bem ou mal, pois fizeram segundo o que
sabiam e o que também receberam.
Agora chegou a nossa vez. Para alguns, a educação que receberam dos seus progenitores não foi suficiente,
apesar de terem tentado fazer o seu melhor, e o resultado foi desastroso, devido às suas más escolhas. Apesar
disso, ainda temos que dar graças a Deus neste ministério, porque foi em parte devido às consequências
dessas más escolhas, que tivemos a oportunidade de vir ao conhecimento da Verdade e à salvação.
A família está no coração de Deus, e que bom é quando a família deixa Deus entrar no seu coração.
O que temos de partilhar com os nossos filhos, não é a nossa experiência passada, mas o que recebemos
de Deus, através da Sua misericórdia. A responsabilidade parental na educação dos filhos reconhece a
necessidade de passar a fé pessoal das verdades de Deus encontradas na Sua Palavra, à próxima geração, e
não as preferências pessoais, ou as opiniões culturais dos pais.
Como exemplo, podemos ver o que aconteceu com Timóteo: “Trazendo à memória a fé não fingida que em
ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em
ti.” 2 Timóteo 1:5. O facto de Timóteo ser o que era, vendo na perspetiva daquilo que estamos a abordar, tudo
começou na sua avó Loide. Até Loide, nós não sabemos nada, mas sabemos que a partir dela, as coisas não
foram mais as mesmas. O que era bom para Loide, era bom para a sua filha Eunice. E se fizeram de Eunice
uma mulher de Deus, porque não transmitir também ao seu filho Timóteo?
Educar um filho nos caminhos de Deus, “Dá trabalho, mas livra-nos de trabalhos”.
O resultado é confirmado pelo testemunho bíblico de Atos 16:1,2: “E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava
ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam
bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio.” Nunca é tarde para começar a fazer esta obra
na vida deles. Deus deve ser o Senhor Soberano, e ter essa primazia, quer nos pais, quer nos filhos! Deus
não quer ser “um apêndice”, para satisfazer as nossas necessidades, ou de estar ali para nos atender quando
precisamos Dele.
Ao sermos recebidos por Deus, como seus filhos, começamos a pertencer na Família de Deus, e passamos a ter
um novo Pai, o Deus Perfeito! É nessa nova relação com Deus que somos capacitados para compartilhar esses
valores com a nossa família. Os filhos são-nos “emprestados”, pois são criados por Deus, para expressarmos o
nosso amor e cuidado para com eles. Dessa maneira, educar é um privilégio dado por Ele para nós formarmos
homens e mulheres para a vida.
Um texto que me faz pensar é Provérbios 13:22: “O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus
filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.” Se estivermos dispostos a investir neles, os bons
resultados surgirão. Se queres deixar um bom legado, estás na altura de investires também na vida dos teus
netos. Se investes na vida dos teus filhos, automaticamente estás a prepará-lo para o futuro deles, como pais
e continuará a Bênção de Deus na tua Família.
José Faria

Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.

Salmos 127:3
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Testemunho do Pastor Javi sobre a família
Como pai, depois de ter criado, cuidado, educado e formado
como pessoas, os meus dez filhos, posso dizer, com toda a
certeza, de que se trata da tarefa mais importante, dedicada e
esgotante de todas quantas um homem é chamado a realizar
na vida!
É muito difícil sintetizar, em poucas palavras, tão grande tarefa!
Mas para poder dizer algo coerente, resumo, dizendo que é
o desafio que requer mais valentia, energia e generosidade de
todas as que já empreendi!
É compreensível que na sociedade dos nossos dias, as pessoas
tenham relutância em formar famílias, devido ao elevado custo
pessoal, económico e emocional que isso implica.
Ao trazermos filhos a este mundo, assumimos uma grande

responsabilidade! É preparar um filho para que seja maduro,
para fazer boas escolhas na vida, para que seja independente
e autónomo, (como ser único que é, sem igual), e com as
capacidades necessárias para encontrar-se com o verdadeiro
Pai, que é Deus! Pois só vivemos uma vez!
Os descuidados, os cobardes e os mesquinhos, não devem
arriscar-se nesta aventura de serem pais!
Eu investi tudo o que sei, tudo o que sou e tudo o que tenho
neles, e espero que o Senhor contribua com o que não sei, tudo
o que não sou, e tudo o que não tenho, e que faça dos meus
filhos, pessoas generosas, valentes, esforçadas e tementes a
Deus!

Almoço de Convívio para as Famílias
No passado domingo, dia 25 de Fevereiro de 2018,
realizou-se um Almoço de Convívio para as Famílias da
Remar Portugal, na zona Sul, seguido de uma Reunião
de Casais, onde tivemos o Pr. Vitor Pinto a compartilhar
sobre o tema – “LUTA PELA TUA FAMÍLIA”, em
seguimento da reunião do mês passado. Focarmonos na Família, nos tempos em que vivemos, é muito
importante. A família foi a primeira instituição divina,
e agora está a ser desintegrada devido a um grande
número de circunstâncias e leis.
Somos uma Comunidade que tenta resgatar as Famílias
dos seus problemas sociais, e durante estes quase trinta
anos de Trabalho Social em Portugal, temos visto
resultados bastante gratificantes.
Muitas pessoas tem constituído, reintegrado e
encontrado no nosso ministério a sua família, e damos
graças a Deus pelos resultados valorosos, tanto para o
indivíduo como para a sociedade.
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Palavra pastoral
Salmo 127
“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.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.
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.
Que o Senhor seja o centro do lar:
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam” 127:1
“Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos” 128:1
Como podemos ter uma boa vida familiar se deixarmos o Senhor fora do quadro?
Se as coisas não estão bem com Deus, como podem estar bem com o nosso cônjuge, filhos, pais?
Quando Deus e a Sua Palavra guiam nossos corações e vidas, a vida familiar será uma experiência agradável e rica.
“Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus; confio na bondade de Deus para sempre e eternamente.” Salmo 52:8
“Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e proclamarei o teu nome, porque é bom diante de teus santos.”
Salmo 52:9
Não se preocupe, seja feliz, Salmo 127:2 e Salmo 128:2
Nota a ideia destes trechos:
“Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o
sono.” Salmos 127:2
“Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem.” Salmos 128:2
Hoje em dia o trabalho pode ser um teste real de perseverança e de manutenção das coisas dentro da perspetiva
correta.
De alguma maneira o filho de Deus tem que encontrar um modo de se ocupar dos seus negócios, fazer um bom
trabalho para na obra de Deus, usar os recursos prudentemente e deixar o resto com Deus.
Uma disposição irascível, apreensiva, causa um grande estrago na família.
Uma falta de contentamento é frequentemente devido à tendência para se irritar, ficar amargurado.
Para certas famílias, não faz diferença quanto dinheiro ou coisas se têm; nunca é suficiente. Maus hábitos nos gastos
criam tensão, preocupação e discórdia.
A ansiedade rouba o sono. Muitas pessoas podem tornar-se realmente mal-humoradas quando não conseguem ter
descanso suficiente.
Não há substituto para uma boa noite de descanso; e pôr nossa confiança no Senhor, enquanto trabalhamos duro, isso
ajuda a cumprir a meta.
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Confia no Senhor
“Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre.”
Salmo 125:1
Pense na família como uma bênção de Deus.
“Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão” Salmo 127:3
“Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da
tua mesa” Salmo 128:3
Uma das atitudes que prevalecia entre os antigos era que os filhos eram uma dádiva de Deus.
Eles suplicavam a Deus por filhos e consideravam ter uma grande família como um benefício.
Outros há que veem os filhos como uma maldição e uma praga a ser erradicada.
Porque é que temos tantos filhos indesejados hoje em dia?
É simples, as pessoas não temem o Senhor e não andam em seus caminhos.
Se tiveres uma esposa temente de Deus e uma casa cheia de filhos que buscam a Deus, verdadeiramente és um
homem abençoado.
Os bons filhos olham pelo bem-estar dos pais nos dias de enfermidade e da velhice; eles abraçam as causas de seus
pais quando precisam de um defensor; eles produzem netos que se tornam a coroa dos pais.
“Coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a glória dos filhos são seus pais.” Provérbios 17:6
Se os filhos são como são “…como plantas de oliveira, à roda da tua mesa.” Salmo 128:3, os netos são como ter bolo
de chocolate durante o dia todo.
O melhor que podemos desfrutar dos nossos netos, é a oportunidade que nos dão de prepararmos as suas almas para
a eternidade. Ajudemo-los a temer a Deus e a andarem nos seus caminhos.
Conclusão:
O salmista conclui com uma oração:
“O SENHOR te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de
teus filhos e a paz sobre Israel.” Salmo 128:5,6
Precisamos orar pelas nossas famílias.
Espero e oro para que tu e os teus façam do Senhor o centro do vosso lar, que O temam e andem nos Seus caminhos.
Que trates a tua família como uma dádiva preciosa de Deus e que a paz no coração e a prosperidade prevaleçam no
teu lar.
Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família
Salmo 128
“Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos!
Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da
tua mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao SENHOR!
O SENHOR te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.
E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.”
A família sempre fez parte dos planos e propósitos de Deus. Deus deseja que as famílias sejam felizes, que vivam em
paz e prosperidade.
E é exatamente por Deus ter esse cuidado e carinho todo especial pela família é que o diabo se tem levantado contra
as famílias; provocando todo o tipo de confusão, desentendimento, separação, tristeza, vergonha, pobreza e miséria
nos lares.
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Mas, apesar de todos os ataques malignos, Deus tem restaurado famílias e trazido a felicidade aos lares que
temem e honram ao Senhor!
Deus ministrará a felicidade, alegria, paz, prosperidade e salvação no seu lar, na sua família e na sua vida!
O MARIDO PROSPERARÁ – versículos 1 e 2
Muitos lares enfrentam a pobreza, miséria, desemprego e até fome.
Há maridos que muitas vezes agem com estupidez e violência na família, maltratando a esposa e os filhos.
Filhos que se rebelam contra os pais, que enveredam pelo mundo das drogas.
Esposas que sofrem com o caos na família e vivem amarguradas.
Para todos esses problemas familiares e para todos esses lares em sofrimento, Deus tem a solução.
Deus promete na Sua Palavra que trará felicidade ao lar e à família do marido que teme ao Senhor e que anda
nos seus caminhos.
Promete abundância de alimento, prosperidade em tudo o que o homem fizer.
Maridos decidam pela felicidade e prosperidade na sua vida e família tornando-se fieis discípulo do Senhor
Jesus.
A ESPOSA FRUTIFICARÁ – versículo 3
Para aquela comunidade agrícola que foi a primeira a ouvir este Salmo, a videira frutífera de onde se produzia o
vinho representava riqueza, suprimento das necessidades e alegria no lar. Portanto, todos aqueles que temem a
Deus e andam nos seus caminhos experimentarão a alegria que Deus mesmo proporcionará e a Sua providência.
A esposa que teme ao Senhor, ela será frutífera, não apenas na geração de filhos, mas em todo o trabalho das
suas mãos e viverá alegre e feliz em seu lar, com seu esposo e filhos.
Mulheres decidam-se agora pela alegria e felicidade no lar, na sua família na sua vida, temendo ao Senhor,
honrando-O, andando nos Seus caminhos e tornando-se discípulas do Senhor Jesus!
OS FILHOS SERÃO ABENÇOADOS – versículos 3 a 6
As plantas da oliveira, as azeitonas e o azeite da oliveira eram valiosos bens de consumo na vida da nação de
Israel.
Os filhos “sentados à roda da mesa”, transmitem-nos a visão de uma família unida e em paz, de uma família feliz,
de uma família que tem seus filhos vivendo em obediência e harmonia com os seus pais.
Portanto, prosperidade, harmonia no lar, paz, filhos abençoados, alegria e tantas outras coisas boas, tudo isso
vem do Senhor para aqueles que O temem, que O honram e que andam em Seus caminhos!
Desejas essas bênçãos para a tua vida e para a tua família?
Filhos decidam agora pela bênção de Deus sobre as suas vidas.
Decidam agora pela paz, felicidade, prosperidade e alegria em sua vida e família recebendo a Jesus como seu
Senhor e Salvador!
CONCLUSÃO:
No lar em que Deus é honrado, respeitado, obedecido e amado, haverá paz, prosperidade e felicidade! Você
deseja isso para a sua família e para a sua vida?
Então, honre ao Senhor decidindo segui-Lo, servi-Lo e obedecendo-Lhe em tudo.
Pastor Luís Miguel Santos
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Contentores de Ajuda
Humanitária para
Cabo Verde

A Associação Remar Portuguesa, em parceria com a Partilha
Constante Associação, tem imensa alegria de informar que
começamos o carregamento do Contentor de Ajuda Humanitária
para Cabo Verde. O primeiro carregamento neste ano de 2018.
Queremos aproveitar para convidá-lo a participar deste Projeto
Humanitário, pois o nosso objetivo é poder enviar um Contentor,
mensalmente, para podermos alcançar mais pessoas nestes países.
Se desejar, pode colaborar no financiamento destes contentores, o
que muito agradecemos! Mais Informações: www.remar.pt Contactenos por favor! remarportugal@remar.pt
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PÁGINA FEMININA
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CORTADOS OU PODADOS?
João 15: 1-12
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor.
Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e toda
vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto.”

“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e
assim sereis meus discípulos”.

Este versículo é muito profundo! E muitas vezes não
conseguimos perceber, que Deus Pai não é glorificado
Deus Pai tem um grande sentido de humor, pois de na Terra, quando nós cantamos ou quando nós oramos,
acordo com este texto, Jesus indica que de uma forma Deus é glorificado na Terra, quando nós damos fruto!
ou de outra, levaremos “um corte”! Se não damos fruto, Frutos de lábios, frutos de atos de uns para com os
Ele corta! Se damos fruto, Ele poda! Não há forma de outros. Fruto é o resultado da nossa intimidade com
fugir ao corte!
Deus, e é isso que Ele quer como resultado final do Seu
trabalho em nós, e não somente aparência!
Qual é a diferença?
Sem necessidade de um grande conhecimento de “Como o Pai me amou, assim também eu vos amei;
viticultor, podemos concluir que o “corte da vara” que permanecei no meu amor.
não tem fruto, é sinal que o seu final chegou! Ela foi Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis
no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado
cortada de raiz!
No caso da vara que tem fruto, ela é podada, de forma os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo
que continue a dar mais frutos!
Quem dá frutos? A vara que permanece na “Videira permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo”.
Verdadeira”, não é Deus. Não é o Espírito Santo. Somos
Quantas vezes, nós perdemos o gozo?
nós!
Quantas vezes, nós sentimos que estamos incompletos?
“ Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Como filhos de Deus, eu acredito que essa sensação vem
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; quando começamos a apartar-nos de Deus. Quando
como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não nos queremos cobrir de aparências, “escondemo-nos
permanecer na videira, assim também vós, se não entre a folhagem”. E terminamos por envergonhar o
permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós sois Santo Evangelho!
as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos
Quem não permanece em mim é lançado fora, como a outros, assim como eu vos amei”.
vara, e seca; tais varas são recolhidas, lançadas no fogo
e queimadas”.
O Mandamento de Deus: amarmo-nos uns aos outros,
como Ele fez.
Toda a vara que dá fruto, precisa de estar limpa! E O Fruto em nós: Obedecermos aos seus mandamentos.
nós somos limpos através da Palavra de Deus, limpos O Reforço para conseguirmos dar esse Fruto:
nos nossos corações! Ela vem revelar todo o tipo de Permanecermos Nele, pois sem Ele, nada podemos
imundícia que precisamos que Deus tire de nós, e fá-lo fazer!
através da Sua poda! E aquilo que é podado, morre! Já Permitamos que Deus se glorifique através de nós!
não faz parte da vara, e muito menos da Videira.
Deixemo-nos podar para não sermos cortados!
“Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras Dora Dias
permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será
feito”.
Ora, aqui está a chave para receber tudo o que peçamos
a Deus! É permanecermos Nele e dar fruto!
Visto que a vara que não dá fruto é cortada! E cortada,
morre! Morta, não faz parte da videira. Assim somos
nós.

9

Dia Internacional Da Mulher
“Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o
seu valor muito excede ao das jóias preciosas”.
Provérbios 31!
Uma mulher de carácter firme, grande em
sabedoria e habilidade, compassiva, é a mulher
ideal, segundo a Bíblia.
A mulher foi criada para ser uma excelente
esposa e mãe. Além disso ela é criativa, trabalha
com as suas mãos, é uma artesã nata, negoceia,
administra, cultiva boas sementes, colhe os
seus frutos, idealiza e providencia o seu próprio
vestuário e da sua família, e mantém a sua casa
confortável e em ordem.
A mulher sábia costura, remenda o que se rompe.
Não somente nos tecidos com que se cobre,
mas nas roturas da alma, nos relacionamentos
da sua família, da sua comunidade. A sua
força e dignidade não provem dos seus ganhos
monetários, mas pelo facto de temer a Deus.
Na nossa sociedade, a aparência física conta
demasiado, mas interessante que nesta
descrição de mulher ideal, não menciona essa
beleza, mas a sua conduta.
O ponto mais atraente de uma mulher sábia é o
seu carácter! Uma mulher sábia tem qualidades
e habilidades que sobressaem, tornam-se
evidentes, edificam outros.
Deus não criou a mulher para ser apenas
mais uma mulher, mas para ela cumprir o Seu
propósito na vida, de forma ideal.
A mulher é linda e com muito potencial
dado por Deus para marcar a diferença! Deus
deseja que sejas um excelente modelo em cada
detalhe!
Uma mulher sábia é diligente! Parece que os
seus dias são curtos para ela fazer tudo o que o
seu coração deseja.
Uma mulher sábia é uma inspiração para
outras mulheres. Sempre houve e haverá
mulheres trabalhadoras, íntegras e engenhosas.
O trabalho árduo, juntamente com o temor
de Deus no seu coração, vai fazê-la brilhar
neste mundo, ser uma estrela, e ela vai viver
exclusivamente para a glória de Deus, o seu
Criador.
Uma mulher sábia, que é casada, respeita
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o seu cônjuge e anima-o a ser um homem
melhor, bem-sucedido. Uma mulher sábia tem
interesse pelos seus semelhantes, preocupa-se
com o pobre, e é sábia em lidar com o dinheiro.
Sim, realmente somente alguém que teme ao
Senhor, poderá alcançar uma vida de alegria,
sucesso, honra e liberdade, com dignidade.
Toda a mulher pode adquirir sabedoria e fazer
boas decisões e escolhas, e viver de acordo com
o Ideal de Deus. A Bíblia é o Manual para nos
orientarmos, crescermos e amadurecermos
nessa Sabedoria divina e deixarmos o nosso
Legado para a geração seguinte…
Feliz Dia da Mulher!
Mizé Faria

Visita do Ministério Jocum EUA e
do Pastor João Barros à ICCM
No passado domingo dia 21 de Janeiro de 2018, visitaram-nos os
jovens da Jocum Portugal Ywam.
No programa da celebração estes irmãos apresentaram louvores,
teatro, testemunho e uma mensagem do pastor da Jocum, João
Barros - “A importância de ter uma Conversa com Deus”.
Foi um enorme prazer recebê-los na nossa igreja.
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Reunião de Jovens e atividade
Encontro Cristão
No passado dia 26 de Janeiro 2018 às 20h30
realizou-se um encontro juvenil, um tempo
de louvor, adoração e palavra. Tivemos o
grupo JOCUM, que apresentaram louvores,
testemunhos e teatro. Tivemos um tempo para
assistir a um trailer e debater sobre ele. E no fim
orámos uns pelos outros e alguns jovens que não
conheciam Jesus tiveram a oportunidade de o
receber como salvador E no dia 16 de Fevereiro,
às 20h30, realizou-se novamente outro encontro
juvenil. Tivemos um tempo para assistir um
filme, e debater sobre ele. E também tivemos
um tempo de oração.
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Visita do Pastor Javier Jimenez e
Ministério Jocum do Chile
No dia 15 de Fevereiro tivemos a honra de
receber o nosso irmão e pastor Javier Jimenez
que nos ministrou uma palavra sobre Legal,
Moral e Espiritual.
Uma quarta-feira bem passada, louvando e
adorando o nosso Glorioso Deus. Tivemos
visitas dos nossos irmãos da JOCUM CHILE.
Apresentaram alguns louvores e partilharam
testemunhos, e ouvimos a Palavra do Senhor
através do Pr. Antonio Martins.
Gálatas 4:7
“Portanto, tu não és mais escravo, mas sim
filho de Deus”
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PÁGINA INFANTIL
Coloca os números dos mandamentos nas respetivas imagens:
1- Não terás outros deuses além de mim.
2- Não farás para ti nenhum ídolo,
3- Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão;
4- Lembra-te do dia do sábado, para o santificar;
5- Honra a teu pai e a tua mãe;
6- Não matarás;
7- Não adulterarás;
8- Não roubarás;
9- Não dirás falso testemunho contra o teu próximo;
10- Não cobiçes as coisas alheias;
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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; 03h; 06h; 09h; 11h; 15h; 19h; e 21horas

Locais de pregação
PORTO
Rua da Firmeza, 369
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

Ficha Técnica
Periódico bimestral - Propriedade: ICCM—Igreja Cristã Corpo do Messias
www.corpodomessias.org
contacto: ev@corpodomessias.org
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