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EDITORIAL
A confiança que muitos cristãos confessam ter em Deus, em
particular nos momentos favoráveis da vida, pode, se não for aplicada em toda a plenitude da vida, tornarse enfraquecida, frágil ou frouxa.
Logo depois de uma noite intensa, no ministério de Jesus, ele se levantou de madrugada, para orar. As
multidões que se haviam reunido na noite anterior, saíram a buscá-lo. Quando o acharam,(Lucas 4;42),
«procuravam detê-Lo, para que não se separasse deles». Eles não queriam que ele prosseguisse a Sua
passagem pelas outras aldeias, decidindo retê-lo ali.
Quando li esta Escritura, entendi, que aqueles que “na prática” beneficiam da influência de Deus nas suas
vidas através da vida e das obras dos filhos de Deus, procuram também “retê-los no seu meio”, para
poderem viver “à sombra” da fé deles, e não da sua própria. As pessoas assim, não entendem que o papel
da intervenção do servo de Deus é temporário, e que nalgum momento específico da sua vida , assim
como o foi na de Jesus, ao passar por muitos lugares naquela época, terão de prosseguir, fortalecendo-se
na sua própria fé.
Recordemo-nos de Pedro e da sua “super fé”, e da advertência de Jesus, em “ Lucas 22: 31-34, 61, 62.
Neste resumo das experiências de Pedro, parece terem desaparecido todos os conhecimentos adquiridos
nos anos da aprendizagem de Pedro, porém o Divino Mestre terminou restaurando-lhe a paz e a confiança.
Em João 21:15, lemos que “Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro:

Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor; tu sabes que te
amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeirinhos”.

Pedro foi provado na sua confiança para com o Senhor (da qual depende nossa fé), e de imediato veio à
minha mente, uma imagem. Por exemplo, no desporto, e mais propriamente no futebol, há momentos em
que os resultados começam a ser desfavoráveis, e assustam qualquer equipa, mas eles são encorajados a
lutarem e a ganharem. Assim também o “Nosso Capitão Jesus Cristo”, tem demonstrado que nos ama
como “Sua Equipa”, a nós, os seus companheiros. A imagem é clara. Podemos pensar na Fé, com uma
postura frágil e assustadiça, e frente ao primeiro problema, nós nos sentimos tentados a fugir.No entanto,
Ele deseja que nós cumpramos, com a nossa fé Nele, o mesmo trabalho que Ele, como “Capitão de
Equipe”, levou adiante. Devemos assim, sujeitar o nosso espírito e lembrarmo-nos das Suas palavras de
animo, baseadas nas incomparáveis promessas de Deus, de maneira que recuperemos a valentia, e
nos atrevamos a “fazer frente”, àquilo que consideramos ser uma ameaça. À compreensão deste exemplo,
há necessidade deste exercício, e deixo claro, que a fé pode ser frágil, mas que, não obstante esta
fragilidade, ela pode torna-se robusta, com o uso.
Quando nos acostumamos a manter-nos firmes em circunstâncias adversas, a Fé cresce, e nos animamos a
fazer frente a desafios ainda maiores. Para isso precisamos exercitá-la, sob a disciplina adequada, para que
não «saiamos correndo», cada vez que necessitamos dela.
Assim como o nosso Senhor orava para que a fé de Pedro não desfalecesse, assim a igreja deve orar, para
que, com a obediência à Palavra de Deus, nós possamos gerar uma fé robusta e ousada, pelo seu devido
uso, e para que até os Seus “membros mais dependentes” se exercitem, e, desta forma, todo o Corpo de
Cristo, cresça e se fortaleça!
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ESTÁS PERDOADO!

Uma palavra do Pastor

Para muitos, hoje em dia, é-lhes muito difícil entender o conceito do perdão.
Penso que derivado a uma grande parte da humanidade, até mesmo
aqueles que professam uma fé, terem um “estandarte” baseado no conceito da autojustiça e do “performance pessoal”, tudo aquilo que são e
fazem, tudo o que têm e obtêm, segundo a sua perspetiva, é tudo por
mérito próprio. Até mesmo quando erram, para alcançarem o perdão,
necessitam fazer qualquer coisa para se sentirem merecedores desse
Luís Miguel Jacinto dos Santos
perdão, para não se sentirem mal consigo próprias.
Pastor Nacional
Você já se sentiu assim? Os que nunca passaram por isso, é porque já
aconteceu uma destas duas coisas: ou não têm convencimento de pecado ou porque nunca
foram acusados ou julgados por prática indevida das suas liberdades. Vejamos o caso que é relatado no Evangelho de João, 8:2-12.
Uma mulher foi apanhada em flagrante num ato de adultério. Foi acusada pelos fariseus e trazida
perante Jesus. Apresentaram-lhe o caso, e como a lei de Moisés julgava este pecado severamente, aguardavam o parecer de Jesus.
Permita-me um parêntesis. Esta mulher foi apanhada em adultério, portanto isso significa que ela
não estava sozinha, ou seja, estaria um homem com ela.
Mas este não foi acusado, por isso não foi julgado. Provavelmente era alguém conhecido dos fariseus, alguém influente, e na realidade não o quiseram expor a um julgamento.
A necessidade do “Perdão” surge sempre perante uma Acusação ou ante um Julgamento. Agora
vejamos o que nos ensina a Palavra de Deus, acerca do Julgamento:
Mateus 7:1,2 “Não julgueis, para que não que sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis vos medirão a vós”.
Encontramos aqui a abordagem de Jesus quanto ao Julgamento, uma vez que “o julgar”, implica
estabelecer uma “Acusação”, e o acusador dos irmãos é o nosso inimigo, o Acusador. De acordo
com este princípio, Jesus respondeu aos fariseus que o confrontavam com a lei de Moisés, que
dizia que “as mulheres surpreendidas em adultério deveriam ser apedrejadas”. Então enquanto
escrevia com o seu dedo na areia, Jesus disse-lhes: “Aquele que de entre vós está sem pecado,
que seja o primeiro a atirar a pedra”.
As Escrituras relatam que, a começar pelos mais velhos, começaram todos a abandonar o lugar,
até que ficou somente a mulher, que ficou ali de pé, só ela e Jesus.
E Jesus perguntou-lhe:
- ”Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?”
Ela respondeu:
- “Ninguém, Senhor.”
- “Nem eu te condeno” - disse Jesus- “Vai, e não peques mais!”.
Na realidade, os acusadores tinham muito pelo que podiam ser acusados, começando, provavelmente pelo indivíduo que foi surpreendido no ato adúltero com esta mulher.
Mas Jesus utilizou este episódio para ensinar, não só acerca do Julgamento mas também sobre o
Perdão que há Nele.
Em Jesus, e para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, ou seja, há
Perdão.
As chagas do pecado são saradas pelo “Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.
Apenas precisamos aceitar essa dádiva maravilhosa, pela fé em Cristo Jesus.
Não necessitamos de fazer mais nada, a não ser arrependermo-nos do nosso pecado, acreditarmos que Ele nos perdoou e recebermos o seu Perdão. Não necessitamos provar-lhe nada,
somente aceitar a sua dádiva, e ficarmos gratos pelo seu Amor.
Estás perdoado! Os teus pecados estão perdoados e esquecidos pelo Senhor!
“Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o
temem”. Salmo 103:12,13
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Eu chamo-me Yeeyson, e nasci nas Honduras.
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Quando chega o momento de testificar e compartilhar de Deus, fico sem palavras para o poder expressar. Ele é grande, cheio de amor e as suas obras são
maravilhosas.
Eu conheci Deus desde a minha adolescência. Quando eu tinha doze anos, visitei a igreja, participava em
atividades e ouvia com atenção a Palavra de Deus.
Com aquela idade ainda não tinha decidido aceitar a Jesus como o meu Senhor e meu
Salvador, mas até aos meus catorze anos, eu fui compreendendo profundamente o que
Ele fez por mim e por todos nós. A música era aquilo que mais me atraía na igreja, talvez
como ao grande número de jovens nessa idade. Mas, mais do que ter a vontade de
aprender a tocar um instrumento, o meu desejo era e é, poder por esse meio, entrar na
presença de Deus em adoração.
Hoje, sendo já adulto, e pai de família, pela Sua graça posso servi-Lo, adorá-Lo e compartilhar da Sua Palavra através do Ministério do Louvor, com as “ferramentas” que Ele
me dá.
Salmos 150
Tatiana,

Olá. Eu chamo-me Tatiana e a minha caminhada com Cristo começou muito cedo, posso
dizer, que foi mesmo antes de O conhecer verdadeiramente.
A minha querida mãe teve problemas de toxicodependência. Entre os meus nove e dez
anos, essa foi uma coisa triste que caiu na minha família, mas devo dizer que não fui
grandemente atingida, por ter sido informada desde o começo, desta dificuldade da
minha mãe.
O meu desespero foi maior por assistir ao sofrimento da minha mãe e da minha avó.
Um dia fui à missa e fiz uma promessa a Deus, que se a minha mãe saísse daquela vida,
eu iria a Santa Quitéria a pé.
Claro que Deus não pede tal sacrifício em troca, para responder a nossa oração. Mas Ele
perdoa o tempo da nossa ignorância! Eu nunca cheguei a cumprir essa promessa, porque
essa era a única forma que naquela altura eu sabia de me comunicar com Ele. Mas logo aprendi
que Deus não queria isso, nem agia dessa forma.
A verdade é que não demorou muito tempo para que Deus mostrasse a Sua infinita graça sobre a
vida da minha mãe, e na minha, porque graças a esse problema que ela teve, eu pude conhecer
a Deus verdadeiramente.
Serei eternamente grata a Ele pelo que fez na minha vida e na vida da minha mãe.
Hoje estou feliz e grata porque conheço Jesus, e Ele é o meu Salvador e o meu Senhor, e sendo
já casada e mãe, quando recordo esse episódio inesquecível da minha infância, a minha mente
volta atrás no tempo, e no meu íntimo volto a ser essa “menina” que ora a Deus com um coração
puro, e encho-me de confiança Naquele que ouve e responde as orações, até mesmo de uma
criança.
Mateus 18:3
Deus vos abençoe!
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ESTUDO BÍBLICO PESSOAL
Parte 3

Como torná-lo mais frutífero

APRENDA DE MEMÓRIA PASSAGENS DA BÍBLIA
(MEMORIZE AS ESCRITURAS)
Esta não é uma tarefa tão difícil como alguns imaginam. A mente humana, tem uma
maravilhosa capacidade de retenção, desde que seja seguida uma forma constante.
Não queira aprender tudo de uma só vez, vá devagar, mas decidido a memorizar. Ponha
como meta num começo, aprender um versículo por semana. Um método que usei para
aprender versículos de cor, foi o de os escrever em pequenos papéis, (o mesmo versículo) colocando-os em bolsos diferentes. Cada vez que metia mão ao bolso, sentia ali um
papel, tirava-o para fora lia e voltava a colocá-lo no bolso. Ao longo de um dia foram
várias as vezes que eles passaram pelas minhas mãos, passado algum tempo, já os sabia
de cor. Então passava a escrever outros. Desta forma aprendi alguns textos bíblicos.
Outra maneira, era fazer a sua leitura devagar, e depois procurar repetir o que tinha acabado de ler, se não mencionava o verso todo voltava a ler e repetia o mesmo processo.
Temos que treinar a nossa mente para este trabalho, se não fizermos nada, não contemos com resultados porque eles não aparecem por si.
Alguns versículos que pode começar a aprender são: 1 João 1:9, Romanos 8:1; João
3:19: 1 João 5:11-13; 1 Coríntios 10:13; Salmo 23; João 1:12; Salmo 1.
Há outras passagens, que lhe falem mais, use essas para as fixar.
Uma constante leitura ajuda também à fixação. Um pormenor importante a ter em conta
é pedir a ajuda do Espírito Santo. Peça-lhe que o ajude na memorização das Escrituras.
Esta é uma prática bíblica.

Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119:11
A memorização das Escrituras, proporciona-nos a melhor das armas contra os ataques do
nosso inimigo. Lembre-se do nosso Mestre Jesus, quando foi tentado no deserto

“Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que sai da boca de Deus… Replicou-lhe Jesus: Também está
escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus… Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te,
Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
Mateus 4:4,7,10
Esta é uma das armas que compõem a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a
Palavra de Deus:

Tomai… a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; Efésios 6:17
Não negligencie a sua capacidade mental, exercite-se memorizando textos da Escritura.
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QUEM É esta mulher? _________________

Pontos fortes e fracos:
Sensível e competente
Oradora persuasiva
Capaz de ver mais além de si mesma
Lições de vida:
As situações difíceis da vida, fazem surgir o melhor das pessoas.
Não são necessários títulos, para fazer o que é significativo.
Dados gerais:
Donde era: Carmelo
Ocupação: dona de casa
Primeiro marido; Nabal. Segundo marido: David. Filho: Daniel
Seus contemporâneos:
Saul
Mical
Ainoã
Versículo chave: (preenche os espaços em branco)
Ao que Davi disse a ________________: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje
te enviou ao meu encontro! E bendito seja o teu __________________, e bendita sejas
_____________, que hoje me impediste de ______________________ sangue, e de
___________________ pela minha ________________________ mão! 1 Samuel
25:32,33
A sua vida está relatada em:
1 Samuel 25 – 2 Samuel 2
Também é mencionada em 1 Crónicas 3:1
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IGREJA CRISTÃ CORPO DO MESSIAS
COIMBRA
Zona Industrial
da Pedrulha,
Armazém nº 5
Domingos 11.00 horas

LOUREL / SINTRA
Quinta da Fé
Estrada da Várzea s/n
Domingos 11.00 horas

XABREGAS / LISBOA
Rua do Grilo, 44/46
Domingos 11.00 horas
AVEIRO
Rua Clube dos Galitos, 26/27
Sextas– feiras 20.30 horas
PORTO
Rua da Firmeza, 369
Domingos 11.00 horas

JAS

SETÚBAL
Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas
LAGOA / ALGARVE
Complexo Industrial
do Carmo, 21
Domingos 11.00 horas
S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nuno Santos, 21
(horário a ser revisto)
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Ora e Prepara-te!
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