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EDITORIAL

Nestes tempos de uma
crise tão falada e sentida
por um número crescente
de portugueses, a Igreja Corpo do Messias é cada vez mais solicitada a dar, e a
atender, às necessidades de uma cada
vez maior franja da sociedade.
E damos, damos com alegria, damos sem
condições, como aprendemos Daquele
que se deu, em sacrifício último e supremo, por amor a cada um de nós.
Damos dirigidos por paixão, contrariando
a mentalidade e a motivação deste mundo, que é mais feliz com “quanto mais
tem”, sentindo-se melhor nas circunstâncias financeiras mais favoráveis – numa
palavra, vivendo para receber.
O nosso compromisso com Deus leva-nos
a uma alegria profunda, que conquista
terreno imparavelmente.
A Igreja Corpo do Messias, entende que
vive para dar, e fazemo-lo porque estamos satisfeitos, contentes com Deus, a
nossa porção justa e fiel, origem e fim de
todas as coisas.
Afinal, a Igreja como “Corpo”, também na
sua vocação de atender às necessidades
dos mais desfavorecidos, é funcional e
efetiva, quando cada um dos seus membros vive no entendimento dos mandamentos do seu Mestre – Jesus Cristo.
E será isto um assunto de vontade ou de
riqueza? Não é uma questão de euros,

mas de desejo, desejo de
dar generosamente!

“Não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e
roubam; mas ajuntai tesouros no
céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões
não minam nem roubam. Porque
onde estiver o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração.”
Mateus 6.19-21.
O tempo que vivemos é de imensa oportunidade. Oportunidade para abençoar e
investir no futuro, na terra e também nos
céus.
Nada temos que Deus não nos tenha
dado primeiro. E neste espírito, damos,
abençoando outros com o que é pertença
de Deus.
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Uma palavra do Pastor
Observei ainda, e vi que debaixo do sol, não é dos ligeiros a carreira, nem
dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor; “mas que a ocasião e a
sorte ocorrem a todos”. Eclesiastes 9:11
Fomos educados numa cultura que premeia e cultiva o desempenho, e
Luís Miguel Jacinto dos Santos
poder contradizer essa “máxima”, pareceria loucura.
Pastor Nacional
O rei sábio, Salomão, afirma que, a ocasião e a “oportunidade”, ocorrem a
todas as pessoas, isto é, pode até acontecer àquela pessoa, que consideraríamos mais improvável, de
acordo com “os nossos padrões”.
Agora ao citar aqui uma máxima de Deus: "Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim
são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do
que os vossos pensamentos." (Isaías 55:9), bem podemos desde já, pedir perdão ao Senhor, por tentarmos “limitar”, por incredulidade, os Seus pensamentos, os Seus desígnios, uma vez que para Ele não
há impossíveis.
Assim que, voltando ao início, e falando sobre “a ocasião e a oportunidade” que pode suceder a
“qualquer pessoa”, mesmo que ela não tenha, à primeira vista, a aparência, o desempenho, a capacidade, ou a destreza para a “peleja”, ou a força para “correr a carreira” com o objetivo de obter o favor
ou alcançar a riqueza, com certeza, aquele que tem o Senhor, fará toda a diferença!
Vejamos então a dinâmica do Reino de Deus!
Paulo disse em 2 Cor 3:4, que “é por Cristo”, que temos tal confiança em Deus. E seguidamente, no
verso cinco, disse que “não é porque sejamos capazes de pensar alguma coisa, como de nós mesmos;
mas que a nossa capacidade vem de Deus”.
O Apóstolo disse que estava a exercitar -se na “Disciplina da Humildade”, e sem falsas ideologias, partilhava da sua aprendizagem acerca da sua total dependência do Senhor Jesus.
Em 2 Cor 12:10, ele disse, “pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas
perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte”.
As fraquezas! Uma vez mais, o Apóstolo continuava a ensinar acerca dessa “dependência santa” que
produz FORTALEZA nos nossos “momentos de maior fragilidade”.
Em 1 Cor 1:26, ele ainda realça, “Ora, vede, irmãos, a vossa vocação! Porque não são muitos os sábios
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados”.
No verso 27, acrescentou que “pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir
os sábios; e que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes”.
No verso 28, disse que “Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não
são, para reduzir a nada, as que são”.
No verso 29, ele afirma que é “para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus”. Assim Paulo
conclui no verso 30, que “ Vocês são Dele, em Cristo Jesus, o qual, para nós, foi feito por Deus, Sabedoria, e Justiça, e Santificação, e Redenção”.
Na realidade, estando firmes no Senhor, todas as “máximas deste mundo” que nos querem limitar e
paralisar, são quebradas pela “Dinâmica do Poder do Reino” que opera nos filhos de Deus, por meio da
Fé, e aquilo que parece uma “adversidade” para muitos, transforma-se numa GRANDE OPORTUNIDADE para nós, para que O SENHOR SE GLORIFIQUE.
Deus te abençoe!
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Devido a uma catástrofe natural, o trabalho desenvolvido em
Moçambique, foi afetado com alguma severidade. As instalações da
REMAR, que servem de acolhimento para homens, 2ª fase, ficaram
parcialmente destruídas.
Esqueçamo-nos por um pouco
de nosso comodismo e lembremo-nos de orar por socorro de
Deus, para os nossos companheiros.
As nossas orações são importantes, para o mover de Deus. Se decidires contribuir financeiramente para a reconstrução deste espaço, contacta connosco, e
Deus te recompensará.

RETIRO “NEEMIAS”

Por Victor Pinto

Um Chamado a “Fazer Guerra”
Foi com grande satisfação, que uma vez mais, nós, cerca de 300 Obreiros da Remar, nos reunimos no Hotel
Montes de Toledo em Espanha, para disfrutar da presença de Deus no “Retiro Neemias – Homens Sábios”.
Todos quantos estivemos presentes, creio que sem exceção, podemos afirmar que o Senhor Jesus veio falar,
muito direta e claramente, ao nosso coração.
Considerando a direção que Deus trouxe nestes dias a todos os presentes, sentimos que o Espirito Santo reafirmou “o peso do Seu chamado” às nossas vidas, e esse Chamado veio com “Uma Convocatória” cada vez mais
carregada de “Compromisso e de Sentido de Responsabilidade Pessoal”.
Somos chamados “a fazer parte” do Exército de Deus, e a “fazer guerra” contra tudo o que estorve, tanto à
expansão do Seu Reino, como à Sua Justiça neste mundo. Para isso precisamos usar todas as “armas” que o
Senhor coloca à nossa disposição.
Como “Soldados do Senhor dos Exércitos”, uma vez mais fomos alertados para fazermos bom uso da Espada da
Verdade, a Bíblia, sendo necessário, que quem a use, seja cheio do Espirito Santo. Aprendemos que “usar a
Espada é importante”, mas que também “quem a usa, é muito importante”.
Neste Retiro, Deus falou-nos ainda da importância de “Identificarmos os nossos Inimigos”, para melhor travarmos a Batalha, pois ela é uma batalha Espiritual, e deve, prioritariamente, ser travada com Oração, e com
“Oração de Guerra”!
Deus encorajou-nos, que inequivocamente a “Vitória é Sua”, e de que também se tornarão participantes dela,
TODOS AQUELES que estão dispostos a se deixarem guiar pelo Seu ESPÍRITO SANTO, e que, de uma forma efetiva, estejam compenetrados da Comissão para que foram chamados, não temendo perante as Lutas e perante
as Batalhas, não desistindo diante das Provas, e não desconfiando diante dos Grandes Desafios.
Damos Glória a Deus por tudo o que aconteceu neste “Tempo com Deus em Monte de Toledo”, e estamos convencidos, mais do que nunca, que CRISTO JÁ VENCEU E ESTÁ CONNOSCO em cada batalha, quer seja Pessoal
ou seja Ministerial.
Deus te abençoe grandemente, e Coragem!
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Testemunho
Ex-Campeão mundial de Karaté
Daniel Saunite
Eu fui abandonado pela minha mãe, com apenas um ano de idade.
Então fui criado com uma outra família, no meio de bruxaria e de
magia negra, entre outras famílias muito pobres num bairro de violência.
Tornei-me violento também. Gostava de bares e de discotecas, e
peleava com as pessoas constantemente. Por várias vezes pratiquei
roleta russa para matar-me.
Fui liberto por Jesus Cristo, vendo naturalmente, com os meus próprios olhos, o “demónio das artes marciais”, a sair do meu corpo.
Após a minha conversão, e depois do meu batismo nas águas, recebi
um tremendo batismo de fogo que transformou a minha vida, e me
trouxe o desejo de servir e de ensinar, tudo aquilo que eu estava aprendendo no meu dia-a-dia
com Deus.
Depois de alguns anos recebi um chamado para a Europa, onde além de ter tido mais conhecimento do Evangelho genuíno, recebi uma grande libertação, sendo sobrevivente do maior atentado terrorista da Europa. Estava dentro de um dos comboios que se dirigia para a Estação de Atocha em Madrid, a 11 de Março de 2005, quando uma bomba que estava na carruagem onde eu
estava, NÃO EXPLODIU. Isso, de certa forma, marcou a minha vida.
Também tive a oportunidade de trabalhar, para que vidas metidas na prostituição e na bruxaria
fossem salvas, pelo Poder do Nome de Jesus.
Depois disso recebi um chamado de Deus para vir a Portugal, onde estou servindo, desde então,
na Associação Remar.

Elisabete Saunite
Cresci num agregado familiar completamente desestruturado, constituído pela minha mãe, que se
afirmava evangélica, e pelo meu pai que era completamente descrente, e com um ódio declarado
contra todos os evangélicos.
Frequentei a Igreja evangélica desde tenra idade, onde eu pensava que conhecia o caminho de
Deus.
Depois de ser usada e enganada por muitas pessoas, deparei-me com uma vida vazia e cheia de
deceções, chegando a um nível de morte espiritual. Mas como diz a Bíblia que “Aquele que crê,
ainda que esteja morto, viverá”, foi justamente isso que depois me aconteceu quando vim viver
para Espanha, e conheci o Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que me deu vida, e me libertou.
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ESTUDO BÍBLICO PESSOAL
Como torná-lo mais frutífero
“Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça; Para que o homem de
Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído
para toda a boa obra.” 2 Timóteo 3:16,17

Parte 2

SUBLINHE E ANOTE A SUA BÍBLIA
Muitos acham que não se deve fazer anotações nas margens das páginas da Bíblia, vá-se
lá saber porquê. A minha está bastante sublinhada e com muitas anotações nas suas
margens.
Por meio destas anotações, podem ser conservadas coisas muito importantes. Vejamos
por exemplo o que a Bíblia diz em Lucas 11:20:

“Mas, se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.”
Então na margem da Bíblia, pode sublinhar “Dedo de Deus”, e anotar quatro passagens
da Bíblia: Mateus 12:28; Salmo 8:3; Êxodo 31:18 e Êxodo 8:19. Percebeu?
Além destas anotações na margem, outra maneira proveitosa de marcar a Bíblia é através de lápis de cor, para sublinhar passagens ou temas da Bíblia. Tenho uma Bíblia em
cores, onde cada tema tem uma cor por toda a Bíblia, quer seja o Antigo ou o Novo Testamento. Um tema obedece a uma determinada cor. Por exemplo, tudo o que está relacionado com Deus está pintado a amarelo. Vejamos como exemplo uma passagem da
Escritura, João 1:1-5, encontramos algumas palavras que podem ser chave: o Verbo;
Deus, Vida; Luz; Trevas:

1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
1:2 Ele estava no princípio com Deus.
1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens;
1:5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
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Respingos da minha
viagem a África
Por Sandra Guedes
O meu esposo, e eu, tivemos a bênção de, no final do mês de Janeiro e princípios de
Fevereiro, viajarmos a três países de África, para visitar a Obra da REMAR.
Desde o primeiro até ao último dia desta viagem, o Senhor não nos deixou de espantar
com a Sua Obra e com o Seu poder, através da vida das pessoas que íamos conhecendo.
Observei que na África do Sul, um país tão singular, com uma diversidade cultural enorme, numa população multirracional, tanto nos nossos Centros como nas nossas Igrejas,
as pessoas se unem em laços espirituais e humanos, louvando a Deus, escutando os
Seus ensinamentos e seguindo o Seu exemplo de “Amar ao seu próximo, como a si mesmo”.
Seguimos para Moçambique, e encontramos um Serviço ao Senhor absolutamente diferente, dedicado às crianças, à educação, ao acolhimento, à alimentação dos mais pequeninos do Senhor, neste país. Temos cerca de 200 crianças e adolescentes, vivendo em
Lares de Acolhimento.
A Escola Primária Comunitária Completa, a “Arca de Noé”, leciona até ao oitavo ano, e
abrange 780 alunos, sendo apenas 150 alunos da REMAR e os restantes pertencem às
comunidades carenciadas.
Recentemente, Moçambique sofreu uma catástrofe natural, e uma das nossas casas ruiu
literalmente, sendo necessário um grande esforço para a sua reconstrução.
O trabalho com os adultos é também gratificante ali, pois podemos ver vidas absolutamente destruídas anteriormente pelo álcool, pelas drogas, e pela violência, hoje, a se
dedicarem ao Senhor. Há “grande alegria nos céus, quando um pecador se arrepende”.
Deixamos Moçambique quebrantados. Louvo a Deus pelo que pudemos fazer até agora,
e louvo-O pelo muito que desejamos fazer, e pelo que o Senhor já colocou nos nossos
corações para fazermos por aqueles que necessitam de nós.
Chegamos a Luanda, um país riquíssimo com uma pobreza imensa, com ambas as situações em pleno desenvolvimento.
O Luís pregou no Congresso da REMAR em Angola, e foi de grande Bênção, sobretudo na
Campanha Evangelística, em Luanda Sul.
Em Angola, o trabalho desenvolvido pela REMAR, foca-se sobretudo nos meninos, no seu
acolhimento e educação, e na recuperação de toxicodependentes.
Em cada um destes três países, as diferenças são abismais. Desde o louvor, a forma de
cultuar e a aceitação do Evangelho, especialmente, do Evangelho puro e sem mancha.
Ainda que eu nutra, de uma forma pessoal, um carinho muito especial por Angola,
regressei com o “coração apertado”, por ver a grande aceitação da “deturpação” do
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, entre a população, ainda que, com alegria, vi a
reação das Autoridades Regionais.
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IGREJA CRISTÃ CORPO DO MESSIAS
www.corpodomessias.org

Visite uma das nossas igrejas, será um prazer recebê-lo no nosso meio.
Acreditamos que ouvir o evangelho, vai fazer bem à sua vida.
Pode assistir aos nossos cultos através da internet.
Via streaming
www.corpodomessias.org/multimedia/live-stream
Pelo facebook
“Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma
viverá…” Isaías 55:3

IGREJAS
PORTO

AVEIRO

Rua da Firmeza, 369

Rua Clube dos Galitos, 26/27

Domingos 11.00 horas

Sextas– feiras 20.30 horas

COIMBRA

SETÚBAL

Zona Industrial da Pedrulha,
Armazém nº 5

Travessa da Carranca, 9

Domingos 11.00 horas

Sábados 17.00 horas

LAGOA / ALGARVE

LOUREL / SINTRA

Complexo Industrial do Carmo, 21

Quinta da Fé
Estrada da Várzea s/n

Domingos 11.00 horas

Domingos 11.00 horas

S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nuno Santos, 21

XABREGAS / LISBOA

(horário a ser revisto)

Rua do Grilo, 44/46
Domingos 11.00 horas
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