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muitas visitas pela primeira vez,
que muito embora não tenham
permanecido
entre
nós,
Mais um ano se passou e
receberam da nossa parte a
temos suficientes motivos para
mensagem do testemunho da
agradecer ao Senhor e para
palavra de Deus, sendo esta a
estarmos satisfeitos com o
nossa principal missão, pois
andamento da nossa igreja
quanto ao convencimento das
local. Podemos dizer que
almas do seu pecado, da justiça e
2006 não foi uma ano em que
do juízo de Deus, essa é tarefa
conservamos o que tínhamos,
do Espírito Santo.
(o que muitas vezes é o que
Os eventos na igreja foram os
sucede) mas um ano em que
habituais, mas
decorreram
houveram
conversões e
maravilhosamente, em
Foto tirada no Culto do 46º
aniversário em 12 de Nov.
que os que estiveram
presentes
sentiram
fortemente a bênção da
presença de Deus em
seus corações.
Também durante o ano
de 2006 os  
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departamentos, quer de Jovens, da Escola Dominical, e o Grupo Coral,
estiveram muito activos tendo nos oferecido participações de grande qualidade
que muito nos encheram de alegria e satisfação pela igreja local à qual
pertencemos.
Sentimos também ao longo de todo o ano que os ministros de Deus que vieram
até nós ministrar a Palavra de Deus, foram poderosamente usados por Deus.
Daí proveio para nós a força, sabedoria, humildade e boa vontade para que
tenhamos alcançado o bom espírito de união e de cooperação que entre nós se
viveu.
É justo que também lembremos aquilo que foi a preciosa colaboração das irmãs
que zelaram e primaram no asseio do nosso local de cultos, sempre muito bem
limpo e adornado com belos arranjos de flores, dando sempre um toque de
bom gosto e muito aprazível aos nossos olhos, não só aos nossos como
certamente aos olhos do Senhor.
Os cultos da semana tiveram uma assistência
muito razoável,
tendo
aumentado em número em 2006. Os cultos de oração na última quinta feira de
cada mês em que todos tem a liberdade de participar, continuaram sendo de
muita bênção, pensando nós que tem contribuído para o bom momento vivido,
pois não temos a menor dúvida de que a oração tem poder e de que Deus
responde sempre que o façamos com fé e dentro do que são os pressupostos de
uma oração correctamente feita segundo o ensino das Escrituras.
Por fim, apelo à nossa constante vigilância para que nem o inimigo, ou o nosso
próprio coração nos engane para negligenciarmos em continuar neste caminho
de colocar acima de todo e qualquer interesse pessoal, o interesse do nosso
Deus e da igreja local, que são todos os nossos irmãos na fé e os que connosco
se reúnem regularmente, os quais esperamos e oramos constantemente para
que entreguem sua vidas ao Senhor.
Que Deus ajude cada um de nós e seja connosco neste difícil objectivo de O
seguir e honrar a cada dia que Ele nos concede.
O poder está em Deus, o querer terá de estar em nós.
Carlos A. Oliveira
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Estava-se em 1960 numa aldeia
pequena e de gente pobre, que
seguia a uma só voz os
preceitos e ensinos da única
religião
oficialmente
reconhecida e que possuía um poder de influência quase impenetrável,
mas ainda assim, alguém se atreveu a receber em casa quem prega-se
um outro ensino em língua entendível, a uma população na sua maioria
analfabeta.
Como era usual acontecer em outros lugares, de imediato surgia a
perseguição, a discriminação, os insultos e todo o tipo de acusações…
Deus estava com seu povo e embora a grande maioria embora gostando
de ouvir a Sua palavra, temendo as consequências, foram se
afastando.
Como sempre, ficavam apenas alguns que resistindo a
todos e debaixo de todas as contrariedades continuavam fazendo o
árduo trabalho de trazer de novo as almas que deixaram de vir ouvir o
evangelho.
46 anos passados, pode-se dizer que Deus tem sido sempre fiel a este
pequeno punhado de Seus filhos, nunca os tendo abandonado e tendo
sido muito misericordioso para com esta Sua igreja local neste lugar.
No dia 12 de Novembro de 2006, por iniciativa dos nossos jovens
realizamos um culto de aniversário. Da parte da manhã tivemos os
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habituais cultos da Ceia do Senhor e pregação. À tarde seguiu-se uma
parte mais festiva dedicada a comemorar o aniversário.
Tivemos
várias
participações,
entre
elas
Grupo
Coral,
Crianças da Escola
Dominical, “Pirilampos”
e alguns cânticos pelo
sempre disponível e
presente nos eventos
de nossa igreja, o
irmão Marcos Klein.

A mensagem da palavra de Deus foi-nos transmitida pelo irmão Carlos
que mais uma vez muito amavelmente acedeu ao nosso convite, vindo
desde a Quinta do Conde.
Houve um grande empenho por parte de todos em convidar pessoas que
resultou em várias visitas, (c. 15) algumas mesmo inesperadas, que
encheram por completo o local de cultos da nossa igreja.
No final como era de esperar, tivemos
um
abundante
e
apetitoso lanche, uma vez mais muito amavelmente preparado pelas
nossas irmãs.
Foi mais uma oportunidade que Deus nos concedeu para convivermos e
termos comunhão com os irmãos, como para a de alguns tomarem
conhecimento do plano de Deus para a salvação das suas almas.
Estamos gratos ao Senhor por tudo, rogando que nos continue
abençoando e para que o testemunho que há 46 anos aqui nasceu, seja
mantido até à vinda do Senhor Jesus.
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Algumas irmãs e irmãos demonstrando o desejo de que a igreja mantenha uma
boa comunhão que vá além daquela que vivemos nos nossos cultos, pediram para
uma vez mais se realizar uma Ceia Natalícia.
Esta foi a nossa
segunda ceia, que veio
proporcionar a todos
que
estiveram
presentes,
umas
excelentes horas de
convívio fraterno e o
fortalecimento
dos
nossos
laços
de
amizade.
Uma vez mais nos
juntamos em casa do
casal Rosa e Alfredo, que mais uma vez nos demonstraram a sua hospitalidade e
saber bem receber. Tudo foi preparado com bom gosto pelo grupo de irmãos
que assumiram esta tarefa
de preparar o espaço, colocar as mesas e
cadeiras, servindo às mesas… e também aquilo que muitas vezes fica esquecido,
voltar a arrumar desfazendo o que fora feito deixando tudo bem limpo.
A ceia começou como é natural com oração de acção de graças pelos alimentos.
De imediato os comensais “lançaram-se ao ataque” às iguarias expostas que
eram muitas e variadas, começando pelos aperitivos que todos levaram, mas
havia uma surpresa nas mesas, tratava-se de várias sapateiras bem recheadas,
oferta do casal Pinto (António e Inês), uma especialidade que a todos deliciou,
não sendo todos os dias que se tem uma oportunidade assim. O mesmo casal no
final, ainda nos brindou com mais uma oferta, uma garrafinha de licor caseiro a
cada participante.
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Depois dos aperitivos e da sapateira veio a sopa e o
menu, que desta vez consistiu de carne assada do
forno com o habitual acompanhamento de arroz e
batata. Após isto era necessária uma pausa que se
aproveitou
para
realizar
uma
cerimónia
de
agradecimento ao casal anfitrião, sendo-lhes feita
uma oferta em nome de toda a
igreja, de uma Bíblia com uma
dedicatória personalizada ao casal
e uma embalagem de bombons.
Seguidamente
o
que
alguns
desesperadamente,
outros
impacientemente esperavam – a
sobremesa, que eram multivariadas, pois que cada família
levou uma, e como era de esperar,
foram muito variadas.
Seguiu-se um tempo de convívio em que cantamos todos, e ouvimos cantar o
irmão Marcos Klein. A seguir, os jovens apresentaram alguns “Karaóks”.
Houve ainda tempo de humor pelo “Anacleto e a Josefina“ (Hélder e Cristina)
que numa representação caricaturaram algumas situações que antecederam e
envolveram a preparação desta ceia. Mesmo a terminar um dos nossos
convidados, o irmão C. Rodrigues encerrou o nosso convívio com uma pequena
mensagem da palavra de Deus.
Este foi mais um dos bons momentos passados em conjunto que certamente se
irá repetir. Foi mais um bom tempo de convívio muito abençoado e frutífero.
Fica aqui um agradecimento a todos que se empenharam e esforçaram pelo
sucesso desta ceia. Também ao casal Pinto pelas ofertas bem saborosas e
escolhidas com bom gosto. Ao casal Rosa e Alfredo que mais uma vez nos
abriram as portas de sua casa com muito amor.
A todos se agradece, sabendo que o melhor galardão vem do Senhor.
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No dia 17 de Dezembro
pelas 15:30h. e após o
excelente convívio da Ceia
de Natal realizada na
véspera,
realizou-se a
festa de Natal das
crianças
da
Escola
Dominical da nossa igreja.
Foi uma festa muito bonita e com muitas participações das crianças,
também do Grupo Coral, do irmão Marcos Klein que também nos
transmitiu a pregação da palavra de Deus.
Mais uma vez tivemos
entre nós um bom
número de visitantes
que alguns dos irmãos
e irmãs e também as
crianças convidaram,
tendo sido pequeno
uma vez mais, o espaço
do nosso local de
cultos.
Depois da festa procedeu-se à distribuição de lembranças em que todos
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foram brindados com algo.
As crianças, os Jovens, e as
irmãs que zelaram o ano
todo pelo asseio do local de
cultos.
Mesmo
os que apenas
assistiram não deixaram de
ser
presenteados
com
chocolates e caramelos. Toda a gente gosta de receber, e mais alegres
ficamos quando disso não estamos à espera.
Por nossa parte também gostaríamos de dar muito mais, mas o que
damos é na proporção das nossas possibilidades.
Além de tudo isto, o que é mais importante é a nossa comunhão no
Senhor e o testemunho que dele damos a quem ainda não conhece o Seu
amor e Graça que a todos deseja perdoar e salvar.
Ficam aqui os parabéns às crianças e à suas professoras, a Cláudia e a
Cristina.

ENSINO SUPERIOR
Mais 3 Jovens da nossa igreja ingressaram no Ensino
Superior. Foram eles, o Marvin, a Mariana e a Denise.
Desejamos e oramos para que os referidos Jovens venham a ter o
maior sucesso nos seus estudos
estudos e que os mesmos os capacitem para
que melhor saibam e possam servir ao Senhor e à sua igreja local.
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COLECTA ESPECIAL
PARA A FAMILIA PRATAS

Tendo
a
igreja
tomado
conhecimento de que uma família
se dispôs para servir o Senhor em
Moçambique pelo tempo que Ele
assim o determinar, e sabendo
nós que para se levar a efeito um
tal projecto, isso não será muito
viável
viável nos tempos que correm,
sem
os
meios
materiais
necessários, a igreja em Algeriz
entendeu que deveria tomar parte
activa e ajudar esta família a
concretizar este seu desejo.
Para o efeito convidamos esta família a estar presente em nosso
meio no dia 14 de
de Janeiro para nos apresentar o seu projecto,
convidando também a igreja a realizar uma colecta especial.
Surpreendentemente, ou pelo contrário, numa demonstração do
sentimento que todos tem da importância deste trabalho que é levar
a palavra de Deus a todos
todos os lugares por mais distantes que
fiquem, realizourealizou-se a maior colecta especial alguma vez feita, das
várias já feitas na nossa igreja. A colecta rendeu a bonita quantia
de 940,20 euros. A família Pratas ficou muito sensibilizada com
este nosso gesto, confessando
confessando que este foi mais um dos sinais da
aprovação de Deus à sua decisão de ir para Moçambique. 

Jornaleco

Pag. 9

 FAMILIA PRATAS
Para nós é também motivo de grande alegria
sabermos e sentirmos que o Senhor tem falado a
alguém através
através de nós.
O nosso trabalho de ajuda a esta família não terá certamente
terminado aqui. Além de termos o dever de orar por eles,
certamente que pensaremos também nas suas necessidades
materiais que serão sempre permanentes.

A igreja em Algeriz passou a ter mais dois membros em
comunhão, os quais pediram a sua integração para
consequente participação na Ceia do Senhor.
Estas duas irmãs cumpriram desta forma aquilo que
determina o Novo Testamento no que respeita ao modo
como as igrejas devem funcionar.
As irmãs referidas foram: Maria José Resende, que passou a ser
membro da igreja em 26 de Novembro de 2006, e, Maria Luísa Máximo,
que de igual modo e a partir de 4 de Fevereiro de 2007 foi agregada
como membro da nossa igreja local.
A estas duas irmãs desejamos que mantenham sua
firmeza em continuar nos caminhos do Senhor,
orando para que de agora em diante O possam
sempre honrar e glorificar Seu Nome, dignificando
também a sua igreja local através do seu
testemunho fiel e digno da sua filiação.
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Aos 28 de Janeiro de 2007 realizou-se mais uma
Assembleia Geral Ordinária.
Esta foi uma das mais participadas em que estiveram presentes cerca de 60 pessoas
incluindo algumas crianças. Foi ainda ao mesmo tempo das mais difíceis de dirigir,
embora tudo tenha decorrido dentro do maior civismo e amor cristão.
Foram levantadas algumas questões doutrinais, o que no caso, não está dentro do
âmbito de uma Assembleia Geral. No entanto, quando se gera alguma confusão
doutrinal em local não competente para o efeito, não se torna muito motivante e
confortável à liderança da igreja.
Depois de lida e aprovada a acta de 2006 foi apresentado o Relatório e Contas desse
mesmo ano. Foram feitos agradecimentos a todos em geral como em particular aos
departamentos, de Senhoras, da Escola Dominical, e dos Jovens.
Foi também feito uma apelo a que se dê maior importância à participação na Ceia do
Senhor, quer por parte dos que já participaram deixaram de o fazer, como àqueles
que tendo feito profissão de fé, se decidam por dar também este passo, que para
além de Bíblico deverá ser um desejo daquele que é verdadeiramente cristão, tomar
parte naquele que é o verdadeiro e exclusivo culto de adoração, em que centramos o
nosso pensamento na obra Redentora do Senhor Jesus em nosso favor.
Depois e por força da circunstancia do irmão Paulo Pereira ter imigrado vai para 2
anos, o grupo de órgãos sociais da igreja ficou incompleto. Durante algum tempo até
que se confirma-se se esta situação era ou não definitiva foi decidido manter as
coisas assim, mas visto a situação se manter estável entendemos ser altura de
completar novamente os órgãos sociais, com a entrada de um outro irmão. Para o
efeito os demais membros decidiram entre si convidar o irmão Hélder Pinho a tomar
este lugar deixado vago, o qual, aceitou o convite sendo também aceite pela
Assembleia.
Por consenso o irmão Hélder passou a ser membro da Direcção com os irmãos A.
Oliveira e Carlos Oliveira. O irmão Louis Philippe transitou para a Mesa da Assembleia
com os irmãos Ernesto e António Resende. O Conselho Fiscal ficou inalterado
permanecendo constituído pelos irmãos José Luís, Abel Pinho e Manuel Silva.

