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Editorial
SABEDORIA NO VIVER
Hoje, mais do nunca, é necessário para aqueles que confessam o nome de Jesus, que vivam as suas vidas
de acordo com os Seus ensinamentos. Não basta conhecer, é necessário sabedoria para viver. Um texto
que me ajuda frequentemente a lembrar disto, é Atos 4:13: “Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João,
e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam; e tinham conhecimento de
que eles haviam estado com Jesus.”
Este não foi um testemunho que os seguidores de Jesus deram, e neste caso específico, Pedro ou João,
mas o testemunho dos seus inimigos, que confirmam que eles tinham estado, ou como diz no texto
original, “estavam com Jesus”.
As pessoas que nos rodeiam precisam de referências. Precisamos de conhecer gente que as suas vidas
falem mais alto do que as suas palavras. Jesus, no sermão do monte, desafiou os Seus discípulos e as
pessoas que o ouviam, a serem o “sal da terra” e a “luz do mundo”. Este tempo de trevas em que vivemos
precisa destes pequenos “astros”. Precisamos muito de “ver” para além do “ouvir”, porque infelizmente,
muito do que se ouve não corresponde ao que vemos, e daí sermos desafiados pelo apóstolo Paulo em
Colossenses 4:5: “Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo”.
Há muitas comunidades que se dizem cristãs, mas sempre vivenciaram ambientes onde imperou e impera
o Humanismo, e tudo o que se relaciona com ele. Mas a Palavra de Deus diz que nós devemos salvar-nos
do meio desta “geração perversa”, com comportamentos e mentalidades, que, se não tivermos sabedoria
no nosso viver, facilmente somos arrastados também por eles. Devemos ter em mente, Filipenses 2:15:
Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma geração corrompida
e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.”
Os olhos dos que ainda não conhecem Jesus, estão colocados sobre os que se dizem cristãos, e é natural
que esperem ver Cristo neles. A nossa forma de viver, ou a sabedoria com que andamos diante dos que
estão de fora, deve ter como objetivo testemunhar-lhes de Jesus, “para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus.” Mateus 5:16
Não importa qual o método de evangelização a usar, o importante é enfatizar o exemplo e o estilo de vida
no discipulado. Que o Senhor nos ajude a nunca “obscurecer” a mensagem do evangelho com a nossa
má conduta.
Quando falarmos aos outros a respeito de Cristo, busquemos sempre de Deus a Sua graça, em oração. Os
olhos dos que nos ouvem, estão mais concentrados na forma como o fazemos, do que na mensagem que
queremos passar. Precisamos de ser amáveis, pacientes, e assim como nós gostamos de ser respeitados,
devemos respeitar a outros, se quisermos que nos escutem no que temos a dizer. Aqueles que nos amam
vão perdoar alguma palavra proferida que seja menos apropriada, mas haverá outros são capazes de
não entender o nosso falar, e nós sermos o impedimento de eles virem a Jesus. Portanto andemos com
cuidado para não “sermos” ou “colocarmos tropeço” a ninguém. Que o Senhor nos ajude a VIVER COM
SABEDORIA!
JF

Encontro de
Pastores

Realizou-se no dia 13
de janeiro a reunião dos
Pastores e suas esposas, da
ICCM - Igreja Cristã Corpo
do Messias e a RemarPortugal, na Quinta do
Lourel, Sintra.
Iniciou-se com um almoço
de
confraternização,
seguido
dos
trabalhos
agendados, com temas de
estudo bem prementes:
“Aprendendo a lidar com as
nossas Fragilidades”, com o
Pr. José Faria;
“Missões”, com o Pr.
Mário Mestre, que nos está
visitando de Belize;
“Esposas de Pastores em
Foco”, pela irmã Sandra
Guedes;
E um estudo bíblico sobre
“Pastor, um Discípulo e um
Discipulador”, pelo Pr. Luís
Miguel Santos, Presidente
da ICCM e a Remar
Portugal.
Mesmo com o esforço dos
pastores se deslocarem de
diversos pontos do país
para estas reuniões, saímos
muito mais enriquecidos,
motivados e edificados,
com a convicção de “COM
QUEM VAMOS” neste vasto
trabalho a ser realizado, em
Portugal e no mundo.

Palavra Pastoral

“FOMOS CHAMADOS A SERVIR A DEUS!”
“Sejamos seus mordomos!”
“Quem sou eu, e quem é Apolo, para que
sejamos causa de uma discussão? Ora, nós
somos apenas servos de Deus, cada um de
nós, com determinados talentos especiais.
E com nossa ajuda, é que vocês creram.” 1
Coríntios 3:5
Deus reparte talentos especiais por cada
um, de acordo com a Sua graça, e na medida
da fé de cada um. A Parábola dos Talentos
no evangelho de Mateus, revela-nos isso
mesmo. Mateus 25:15-40
Deus reparte os Seus talentos e espera que
nós sejamos fiéis no seu uso.
A fé é prática, os talentos necessitam de
ser usados, negociados, para que sejam
rentáveis. Não devemos ter medo de falhar.
Quem não pratica a fé, nada edifica!
Muitas pessoas ficam receosas de falhar, e
não investem aquilo que receberam, nem o
põem a render.
Devemos pedir a Deus que nos capacite
para operarmos no Seu Reino.
Não nos esqueçamos de “buscar primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as
outras coisas nos serão acrescentadas”.
Mateus 6:33
Muitos buscam primeiro o que “lhes pode
ser acrescentado”, antes de buscar em
primeiro lugar o reino de Deus. O reino de
Jesus nunca está em crise!
Deus nunca tem falta de dons ou de talentos
para colocar nas mãos dos Seus banqueiros,
os Seus servos. A crise está naqueles que

Pr. Luís Miguel Jacinto dos Santos
provavelmente não estão à altura do compromisso
e da fidelidade necessária para os receber e usar,
colocando-os em prática no reino de Deus.
Paulo escreveu à igreja de Roma, dizendo querer
“comunicar o seu dom”. “Porque desejo muito vervos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim
de que sejais fortalecidos.” Romanos 1:11
MAS SE FORMOS TARDIOS
PERMANECEMOS IMATUROS

EM

OUVIR,

“Ainda que era Filho, aprendeu a obediência por meio
daquilo que sofreu; e, tendo sido aperfeiçoado, veio
a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe
obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso
temos muito que dizer, mas de difícil interpretação,
porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Porque,
devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda
necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios
elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito
tais que precisais de leite, e não de alimento sólido.
Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente
na palavra da justiça, pois é criança; mas o alimento
sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática,
as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem
como o mal.” Hebreus 5: 8-14

O LÍDER COMUNICA OS DONS E OS TALENTOS
QUE RECEBE DA GRAÇA
Paulo diz a Timóteo: “Manda estas coisas e ensinaas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento,
no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te
à leitura, à exortação, e ao ensino. Não negligencies
o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te
destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que
o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado
de ti mesmo e do teu ensino; persevera nestas coisas;
porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo
como aos que te ouvem.” 1 Timóteo 4:11-16
O líder vai à frente, ele abre o caminho.
O líder materializa.
O líder manda e ensina.
O líder não negligencia o dom que recebeu de Deus.
O líder cuida de si mesmo e do que ensina.
O líder não só reparte tarefas, o líder materializa o
projeto de Deus.
“Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há
em Cristo Jesus; e o que de mim ouviste de muitas
testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam
idóneos para também ensinarem os outros.” 2
Timóteo 2:1, 2
A idoneidade ou a maturidade é alcançada na medida
em que praticamos o dom ou o talento, capacitandonos na graça de Deus.
A aptidão, que é o exercício da graça, torna-nos
idóneos, mas são os frutos que irão manifestar a
nossa idoneidade.
A vida de Cristo está a ser manifesta em nós?
“Deus não nos deu não um espírito de cobardia,
mas de poder, de amor e de moderação, (domínio
próprio)”.
“Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus,
que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque
Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação.” 2 Timóteo 1:6, 7
Deus é um Deus de ordem. A terra estava vazia e
desordenada.
“Ora, iam com ele grandes multidões; e, voltando-se,
disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a
pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda
também à própria vida, não pode ser meu discípulo.
Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode
ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar

uma torre, não se senta primeiro a calcular as
despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não
acontecer que, depois de haver posto os alicerces,
e não a podendo acabar, todos os que a virem
comecem a zombar dele, dizendo: Este homem
começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o
rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não
se senta primeiro a consultar se com dez mil pode
sair ao encontro do que vem contra ele com vinte
mil? No caso contrário, enquanto o outro ainda está
longe, manda embaixadores, e pede condições de
paz.” Lucas 14:25-32
A prática dos dons requer ordem. Para isso é
necessário, posicionarmo-nos. Devemos saber:
QUEM SOMOS, O QUE VAMOS FAZER, TER UMA
VISÃO CLARA DE QUAL É O NOSSO LUGAR NO
CORPO, QUAL É O NOSSO PROPÓSITO
É necessário também planificar, calcular. Muitos são
enganados por não terem calculado bem, e acabam
por deixar projetos a meio, que não passam de
“monumentos à frustração”.
DEUS É UM DEUS DE ORDEM, MAS NÃO
PODEMOS TRANSFORMAR DEUS, EM ORDEM.
Deus não nos quer envergonhar, Deus quer glorificarse através de nós. Atos 17:24-27
Deus deu a todos os homens, um plano, e limitou a
sua habitação.
Conheces o plano de Deus para tua vida?
Tens noção do que estás a fazer?
Se para aquilo que ordenas, necessitas manter
ordenado, então também é necessário implementar
medidas de controlo, e fazer uma análise de como
vão as coisas.
“Prova e vê que é boa sua mercadoria; e a sua lâmpada
não se apaga de noite.” Provérbios 31:18
“Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; cuida
bem dos teus rebanhos;” Provérbios 27:23
É necessário saber se o plano de Deus está a
“funcionar” ou se está a “degenerar”. Somos
chamados a sermos provedores. “Mas, se alguém não
cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem
negado a fé, e é pior que um incrédulo.” 1 Timóteo 5:8
A ORDEM NÃO SOMENTE PREVÊ, MAS FAZ
UMA PROVISÃO PARA QUE TUDO FUNCIONE.
Para andarmos naquilo que se estabeleceu,
permanecer no plano que nos foi ordenando, são
necessárias referências ou indicações que marquem o
caminho por onde temos de andar. 2 Tessaloncenses
3:6-12

Refletindo sobre...
O VALOR DA SABEDORIA
Job tem uma reflexão profunda acerca da sabedoria no seu livro.
“Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe
conhece o valor; não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: Não está em mim; e o mar
diz: Ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela.
Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com
ela se não pode comparar o ouro ou o cristal; nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz
esquecer o coral e as pérolas; porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não
se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem
a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo
vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: Ouvimos com os nossos ouvidos
a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades
da terra; e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida
das águas; quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões,
então, a viu e a manifestou; estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. “ Job 28:12-28
As fontes da sabedoria podem ser várias:
•
Vinda de Deus, Tiago 1:5
•
Desenvolvidas no temor do Senhor, Job 28:28; Salmo 111:10; Provérbios 1:7; 9:10
•
Vinda da experiência adquirida. Esta pode-se basear na intuição, na experiência sem
revelação, e logo à partida, tem várias limitações.
•
Vinda através do ensino bíblico, Colossenses 1:28
Podemos assegurar que para além das várias fontes, ela enquadra-se em duas categorias principais:
Religiosa e Prática.
Toda a sabedoria é útil, para nos sabermos conduzir diante de Deus e dos homens. A inteligência
ajuda a aplicar a sabedoria na conduta prática.
Tiago fala do aspecto prático da sabedoria, “Quem de entre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu
bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria.” Tiago 3:13
Quem é sábio e inteligente, demonstra essas virtudes, ao ser cortês, afável, amável. Fora deste
contexto, Tiago refere-a também como, “Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena,
animal e diabólica.” Tiago 3:15

A sabedoria que é concedida por Deus aos homens, é: “Primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.” Tiago 3:17
A verdadeira Sabedoria aproveita bem os momentos e discerne bem o modo de dar oportunidade
para Deus agir, aplicando-a no seu andar diário. A sabedoria divina é, acima de tudo, intensamente
prática.
Podemos assegurar que verdadeiramente sábias são aquelas pessoas a quem Deus concede Sabedoria.
Temos muitos exemplos bíblicos, entre os quais:
o
o
o
o

Salomão, Mateus 12:42; Lucas 11:31
Estêvão e os seus companheiros de ministério, Atos 6:3,5,10
Paulo, 2 Pedro 3:15
José, Atos 7:10

A Sabedoria é imprescindível, não só para os que Deus chama para liderar o seu povo, (Atos 6), mas
para todos os salvos, para que estes possam entender as coisas de Deus, uma vez que elas se discernem
espiritualmente e não pelo intelecto ou sabedoria humana. “Ora, o homem natural não compreende
as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se
discernem espiritualmente.” 1 Coríntios 2:14
A oração de Paulo pelos crentes de Colossenses, espelha precisamente isso: “Por esta razão, nós
também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual;” Colossenses 1:9
A Sabedoria é importante para sabermos como lidar com outros irmãos, (Tiago 1:5; 3:13-17), e
sabermos como andar diante dos que ainda não conhecem Jesus. (Colossenses 4:5).
A verdadeira Sabedoria é sempre um dom de Deus, uma vez que ela é uma das facetas do Seu caráter.
Para muita gente, os sábios são aqueles que tiveram oportunidade de estudar, aumentando o seu
conhecimento intelectual. Embora esse tipo de sabedoria, tenha o seu valor, é muito limitada, e à luz
daquilo do que a Bíblia nos ensina, é infinitamente ínfima perante a Sabedoria divina.
A sabedoria recebida de Deus, ajuda ao que a busca, a aceitá-la e a organizar a sua vida de acordo ao
plano divino.
Aquele que é sábio, não pretende saber tudo, mas sabe respeitar aquilo que está aberto para ele e o que
lhe é vedado, e aquilo que pertence, única e exclusivamente, a Deus.
Apreciemos as palavras de Jesus em Mateus 11:25,26! “Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:
Graças, te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as
revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.”
Somente Deus pode revelar-te sabedoria se tiveres fé Nele e na Sua Palavra.
Deus concede-nos Sabedoria em todo o nosso viver.

Congresso da Remar Guatemala
15 a 17 de fevereiro de 2019

Mais umaViagem Missionária...
Pastor Luís Miguel e sua esposa Sandra Guedes
No mês de fevereiro de 2019 foi feita mais uma
viagem missionária do Pastor Luís Miguel
Santos e sua esposa, com rumo ao Congresso
na Guatemala, onde foram convidados para
serem oradores do mesmo, passando por
Miami, e visitando a obra ali.
Seguiram para Belize reunindo-se ali com os
missionários Mário e Rute Mestre, seguindo
para a Guatemala, para o grande Congresso
daquele país e outros ao redor.

NOVO MISSIONÁRIO
PARA
HONG KONG
Foi também no mês de fevereiro que o António
Santos, partiu em Missão para Hong Kong.
A despedida foi feita no culto de Santa Ceia,
onde orámos por ele e despedimo-nos dele
com alegria. É sempre motivo de gozo para os
que vão, bem como para o ministério que os
envia, pois estamos desta forma cumprindo o
mandamento do Senhor. “IDE POR TODO O
MUNDO, PREGAI O EVANGELHO A TODA A
CRIATURA...” Marcos 16:15

Notícias do Porto

Semana Universal de Oração

Realizou-se nas instalações da ICCM
no Porto, a 17 de Janeiro de 2019,
a Semana Universal de Oração,
“unidade na diversidade”, promovida
pela Aliança Evangélica Portuguesa,
onde estiveram reunidos pastores
de várias denominações com as suas
participações neste evento, conforme
as fotos. Oramos fervorosamente
como um só corpo, um só coração,
reconhecendo a necessidade da ajuda
de Deus para sermos UM Nele, e
a celebrarmos as nossas diferenças
para a Sua Glória.

Ceias Solidárias
A Associação Remar Portuguesa e a Partilha Constante Associação, têm consciência de
que as carências no nosso país são imensas. De norte a sul, são inúmeros aqueles que
pelas dificuldades de vária ordem, ainda encontram uma mão estendida para eles.
Por AMOR A DEUS E AO PRÓXIMO, lutamos para que cada necessitado encontre as
suas necessidades básicas supridas.
Por estas razões, uma vez por mês, na cidade do Porto, é confecionado um Jantar
Solidário. As instalações da ICCM (Igreja Cristã Corpo do Messias), juntamente com
um grupo de voluntários da Igreja Evangélica da Renovação, ajudam as pessoas sem
abrigo e outros necessitados que se deslocam ali para desfrutarem desta refeição, e
encontrem afeto e orientação para a resolução dos seus problemas.
Estas ceias são fruto do trabalho de muitos que tornam este projeto possivel.
Agradecemos a colaboração de todos.

Página Feminina
“COZINHA E MUITO MAIS...”
(Extraído do livro de Mari Carmen Jiménez de Díez)

Vitamina C
É um dos mais poderosos antioxidantes para o coração e os vasos sanguíneos. A
vitamina C ajuda a reparar os danos que sofrem as artérias, devido à hipertensão.
É um poderoso potenciador das defesas, anti-cancerígeno geral e quando aplicada
diretamente na pele, após o aparecimento dos primeiros sintomas, cura-o. Além
disso, reforça e restabelece a elasticidade dos canais sanguíneos, fortalecendo o
nosso coração e o nosso sistema circulatório.

Serviço de amor
Um bom cozinheiro deve ter bem desenvolvido o “dom de serviço”, pois cozinhar
implica sacrifício em favor dos outros, paciência e constância. Temo-nos que
alimentar diariamente, e este trabalho pode converter-se numa atividade
monótona, carente de incentivos para que seja desenvolvido no seu coração um
ato serviçal. Este dom de amor que é maravilhoso, ajuda a manter a unidade entre
os homens e traz paz nas relações, cura feridas da alma, constrói fortalezas que
são defensoras e protetoras da ordem e do bem-estar familiar, de uma amizade
saudável e acarretando alegrias profundas que saciam a alma.
As relações humanas nunca devem basear-se no poder. A melhor forma de
evitar cair nessa tentação, é decidir, voluntariamente, limitar-se a servir. Os seres
humanos fazem isto quando cuidam dos enfermos, dos desfavorecidos, quando
se relacionam com os pobres, com os idosos ou com as crianças, simplesmente
amando-os. Também quando cozinhamos com o desejo de fazer os outros
mais felizes no nosso mundo, não nos esqueçamos do prazer que podemos
proporcionar através deste “dom de serviço”, às pessoas que nos rodeiam, pois
hoje o mundo vive apenas na busca do prazer e da realização pessoal.
“Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos
gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas;
Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será
vosso serviçal; E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.
Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate de muitos.” Marcos 10:42-45
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Sabedoria
MAIS ATIVIDADES E ORADORES
A ANUNCIAR
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Miguel Díez
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Presidente e Fundador Jiménez
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Remar Internacional
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Remar Internacional
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Jiménez

Diretor Nacional
Remar USA
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Luis Miguel
Dos Santos
Diretor Nacional
Remar Portugal
Corpo do Messias

Isaac Reis

Igreja Encontro Vida

José Carlos
Igreja Renovação

Mari Carmen
Jiménez
Fundadora da ONG
Remar e Corpo de
Cristo Espanha

Este ano o CONGRESSO será de 21 a 23 de junho, marque na sua agenda.
Já estamos na expectativa de que serão dias de grande bênção.
Comece a orar, pelos pregadores e por todos os que preparam o evento.

Não falte! Contamos consigo!

RETIRO JOSUÉ
Vai ser realizado do dia 18 a 22 do mês de abril.

Tema: “TEMPOS PERIGOSOS”

EVANGELIZAÇÃO

Coragem para ser um cristão comprometido
Da maneira como se encontra o mundo nos nossos dias, nesta crise generalizada com falta de valores
em todas as áreas, não é difícil para alguns “lançarem mão” de alguns escapes para sobreviverem ou
“amenizarem” as carências humanas, espirituais, emocionais, físicas e materiais.
Infelizmente muita gente já está saturada, cansada de viver com poucas condições, e muitos querem
melhorar essas condições a qualquer preço, e, erradamente, procuram a estabilidade na religião, ou no
ocultismo,” para se sentirem bem consigo mesmos e com os outros, e pioram a sua situação.
SÃO POUCOS os que buscam a Deus numa relação de amor, de entrega total, de renúncia, e de
disposição para levar a cruz.
MUITOS frequentam a igreja apenas para se sentirem melhor num ambiente religioso e OUTROS
buscam Jesus apenas como um “auxiliador” esporádico: Quando têm problemas, recorrem a Ele. Quando
pecam, procuram o Seu perdão. Quando têm dificuldades, clamam a Ele!
São muitos os que vivem a maior parte do seu tempo, para si mesmos e para a satisfação dos seus caprichos
e desejos pessoais. Enquanto Jesus não é a Pessoa principal na vida de alguém, não o reconhecem como
o SENHOR e DONO de tudo o que são e têm, e vivem de acordo com os seus próprios princípios, e não
os de Cristo, e vêm Nele um “estorvo” naquilo que praticam.
Mas quando há gente que reconhece que foi resgatada do mais fundo do lamaçal, e não está disposta a
dar tudo o que tem de melhor, (que é a sua própria vida), reflecte a sua ingratidão. Jesus resgata-nos para
que nos rendamos a Ele e o sigamos e sirvamos fielmente.
Se amamos Jesus, amamos a Sua Obra, e é o próprio Deus que nos capacita para sermos úteis no Seu
Reino. O Evangelho muda radicalmente quem se encontra com o AUTOR DA VIDA! Aconteceu
connosco e acontece com outros!
Ora veja o que Jesus disse, “…Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada
podereis fazer.” João 15:5
Temos consciência das nossas incapacidades?
Então convidemos Jesus para tomar o controlo da nossa vida! Jesus conhece o que é melhor para o Seu
Reino, em todos os aspectos. E a nossa vida só está completa Nele!
Não faz muito sentido dizermos que precisamos tanto de Deus, e o invocarmos com tanta frequência, e
depois vivermos segundo à nossa própria vontade, sem qualquer compromisso com Ele! Deus procura
a nossa adoração, não apenas como um dador de bênçãos, mas como o Senhor da Vida! Nada agrada
mais a Deus do que a nossa obediência a Ele, em fé, e a nossa santificação. Um compromisso sério com
Jesus e com tudo o que se relaciona com Ele, leva-nos a desfrutar da felicidade dentro do Seu Reino, que
é pleno de Justiça, de Paz e de Alegria, vendo a Sua glória naqueles que nos rodeiam, mesmo nas piores
dificuldades que Ele permita.

RETIRO DAVID
Este, está marcado para os dias 6 a 9 do mês de abril.

Tema: “TEMPOS PERIGOSOS”

Sabias que Salomão foi o rei mais sábio?
Então lê esta história
O rei Salomão amava muito a Deus. Um noite Deus falou com
Salomão, num sonho. Deus disse a Salomão para ele pedir-lhe
qualquer coisa que quisesse. Salomão respondeu a Deus que queria
sabedoria para diferenciar o que era certo do que era errado. Salomão
queria ser um bom rei. Deus prometeu-lhe que ele seria o rei mais
sábio da Terra.
E logo Salomão teve oportunidade de ver Deus responder à sua
oração sobre sabedoria.
Duas mulheres vieram consultar o rei Salomão. Uma mulher disse:
“Esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Cada uma de nós teve
um bebé. Então o bebé desta mulher morreu. Enquanto ela dormia
ela pegou no meu bebé para a sua cama e colocou o bebé morto na
minha. De manhã, eu vi que o meu bebé não estava!”
Mas a outra mulher disse: “Não! Esse bebé é meu!”
Salomão ouviu o argumento desta mulher. Entretanto, ele pediu ao
soldado para trazer uma espada. Quando o soldado chegou Salomão
disse, “Corta este bebé ao meio. Dá metade a cada mãe!”
A mulher que não era mãe do bebé disse, “Boa! Se eu não posso têlo, ela também não pode!” Mas a mulher que era a verdadeira mãe
disse, “Oh não! Por favor, não partas o meu bebé. Dá o meu bebé a
esta mulher!”
Nesse mesmo momento, Salomão soube como tomar a decisão. “Dá
este bebé à mulher que disse, não partas o meu bebé!” Ela é a mãe
verdadeira. Ela preferiu perder o seu bebé do que vê-lo morto.”
A verdadeira mãe ficou muito agradecida por ter de novo o seu bebé!
E todos souberam que Deus tinha dado ao rei Salomão muita
sabedoria. 1 Reis 3:16-28

PARA COLORIR

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, (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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