
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Boletim Informativo dos Eventos e Actividades da Igreja 

Evangélica  em  Algeriz. Ano XI  – N° 20 - Fevereiro de  2008 

A nossa igreja local como estava programado desde o 

início do ano, deslocou-se em elevado número, no dia 30 

de Dezembro passado até ao Lar de idosos Vida Nova em 

Pardilhó.  

A nossa comitiva foi recebida gentilmente pelo presidente 

da direcção do Lar, Carlos Nunes, que muito amavelmente 

nos mostrou as instalações do Lar de “ponta-a-ponta”. A 

concluir esta nossa visita tivemos um lanche de 

confraternização com os utentes deste Lar.  Continua  na pag. 2 

www.igevalgeriz.web.pt 
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Alguns dos utentes após o lanche 
cantaram para nós alguns coros 
ao que nós retribuímos através de 
um coral masculino da nossa 
igreja que fora formado para a 
festa de Natal da igreja.  
 
Por fim fizemos a oferta dos 
presentes que leváramos e 
que consistia de algumas 
mantas, xailes, carapins 
etc. para agasalho dos 
utentes e que as irmãs da 
nossa igreja  fizeram ao 
longo de vários meses e 
que os irmãos não 
sabendo esta nobre arte do 
tricotar, ofereceram alguma 
da lã para o efeito.   
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A Escola Dominical também levou 
a sua oferta: um cabaz bem 

recheado de géneros 
alimentícios.  
 
Depois de desejarmos um 
bom ano a todos e nos 
despedirmos, regressamos 
animados e cheios de 
satisfação por contribuirmos 
para que aqueles idosos 
tivessem um dia mais alegre 
e diferente do habitual.  
 
Foi-nos pedido pelo director 
do Lar o não esquecermos 
em nossas orações, 

levarmos ao Trono da Graça de 
Deus as necessidades do Lar, dos 
seus utentes como de todos que 
ali tem responsabilidades.  
 
 
Não esqueçamos este pedido. 
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A igreja em Algeriz realizou mais 

uma colecta especial, que desta 

vez foi  destinada ao Lar de 

idosos em Pardilhó. Esta colecta 

foi feita em resposta a uma carta 

que a igreja recebeu pedindo 

auxílio, pois o lar atravessa 

algumas dificuldades financeiras 

devido a ainda não terem pago 

na totalidade as obras de 

ampliação do Lar que orçaram 

em alguns milhares de euros. 

 

O resultado da colecta foi 

excelente, sendo a segunda 

maior das várias já realizadas. O 

montante desta colecta – € 707 

(setecentos e sete euros) veio 

demonstrar uma vez mais que 

apesar dos tempos de crise e 

dificuldade económica que se 

atravessam, que a nossa igreja 

pelo contrário está atravessando 

um bom momento de união e de 

elevado espírito cristão, não se 

alheando das necessidades na 

obra de Deus como das pessoas 

que a compõe. 

No dia em que realizamos esta 

colecta,  9  de Setembro de 2007 

estiveram entre nós assistindo e 

participando no culto da Ceia do  
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Senhor como de seguida no culto 

da pregação da palavra de Deus, 

o director do Lar, Carlos Nunes 

com sua esposa, acompanhado 

de dois utentes dos mais velhos 

do Lar, respectivamente com 81 

e 89 anos. 

 

O irmão Carlos Nunes fez alguns 

esclarecimentos acerca do 

funcionamento do Lar e dos seus 

encargos mensais que já vem 

sendo de nível empresarial. 

 

Depois, apelou não só à nossa 

ajuda material como às nossas 

orações a favor deste trabalho 

que vem sendo cada vez mais da 

maior importância e  de que nos 

tornemos sócios do Lar pois que 

o valor da quota anual é apenas 

de 30 euros, sendo que se o 

número de sócios crentes for em 

grande  número, essa será a 

única garantia de que no futuro o 

Lar continue a ser liderado por 

pessoas do meio evangélico, já 

que o Lar por impossibilidade de 

poder continuar a ser instituição 

privada se viu forçado a se tornar 

em IPSS (instituição pública de 

solidariedade social). 
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Os jovens da nossa igreja 
realizaram mais um Congresso 
que foi o 5º. Foi realizado entre 19 
a 21 de Outubro e como os outros 
quatro também este realizado em 
Esmoriz nas instalações do C.B.E. 
 
O Congresso teve a presença de 
cerca de 50 congressistas de 16 
igrejas diferentes. O Tema 
escolhido para este Congresso foi: 
“O Essencial”. 
 
Os oradores foram os irmãos 
Carlos M. Oliveira da igreja em 
Qta. Do Conde e o irmão Álvaro 
Lopes da igreja em Fânzeres, 
Gondomar. 
 
O Congresso teve inicio pelas 20 
horas de sexta feira em que 
depois   de   instalados   e     bem 
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acomodados todos os 
congressistas, começou o 
programa com a apresentação 
individual de cada congressista.  
 
Seguiram-se alguns jogos que 
serviram para criar ambiente mais 
descontraído entre todos. Após 
este tempo de entretenimento foi 
feita a meditação da noite seguida 
do pão com leite antes do deitar 
que foi pelas 2 da manhã. 
 
Mal acabadinhos de deitar os 
nossos congressistas tiveram de 
levantar cedo para que fosse 
respeitado o programa do 
Congresso. Após o pequeno 
almoço seguiu-se a meditação 
individual. Depois, já todos em 
conjunto houve tempo de louvor a 
Deus como “aperitivo” para 
escutar a palavra de Deus, sendo 
o primeiro  orador  o irmão  Álvaro, 
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que falou sobre “Intimidade com 
Deus”, ao que se seguiu como é 
habitual os mini-grupos para 
debate do tema. Da parte da tarde 
foi feita a projecção do filme “Sem 
desculpas” que abordava 
problemas entre jovens como a 
sexualidade, drogas, álcool etc. 
este filme foi do agrado dos jovens 
servindo para os despertar para os 
muitos perigos a que estão 
sujeitos se desprezarem os 
conselhos da palavra de Deus. 
 
Ainda durante a tarde houve de 
novo tempo de louvor e a segunda 
parte do tema pelo irmão Álvaro, 
como os respectivos mini-grupos 
que tiveram de apresentar as 
conclusões e trabalhos requeridos 
no programa. 
 

pppp    
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Depois do jantar seguiu-se um 
concerto musical pelo grupo 
“One Reason” que muito 
amavelmente aceitou vir  dar a 
sua participação neste 
Congresso e que foi muito do 
agrado dos jovens. O dia 
concluiu-se com mais algumas 
brincadeiras antes do pão da 
noite e do deitar. 

 
No Domingo iniciou-se o dia da 
mesma forma que no sábado 
sendo agora a vez de ouvir o 
irmão Carlos falando sobre 
“Convicções”. 
 
Depois do almoço tivemos já a 
presença de alguns dos irmãos da 
igreja para participar da parte final 
do Congresso e encerramento. 
 
Esta parte começou com tempo de 
louvor, classificação dos mini-
grupos e a segunda parte da 
mensagem sobre “Convicções” 
pelo irmão Carlos.  
No final tivemos um apetitoso 
lanche.  Foi  mais  uma   excelente 
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oportunidade para os jovens 
criarem laços de amizade com 
outros jovens crentes, como de 
crescerem no conhecimento da 
palavra de Deus. 
 
Para o excelente esforço e 
empenho dos nossos jovens vai o 
nosso apreço, como pela 
projecção que dão à sua e nossa 
igreja local através da realização 
de eventos como este, mas muito 
especialmente pela forma como 
Deus é engrandecido nestes 
encontros, sendo isso o mais 
importante que deve ficar depois 
de tudo o resto. 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ESCOLA DOMINICALESCOLA DOMINICALESCOLA DOMINICALESCOLA DOMINICAL    

    
UMA TARDE DIFERENTE 

 
A 24 de Novembro as crianças 
da Escola Dominical com as 
suas professoras e alguns 
amiguinhos que convidaram 
passaram uma tarde diferente 
no edifício de cultos da nossa 
igreja local. 
 
Foi projectado um filme que foi 
muito do seu agrado e no final 
todos conviveram e   confrater- 

JornalecoJornalecoJornalecoJornaleco 
 
 
-nizaram  num lanche que eles 
mesmos cuidaram de preparar. 
 
Foi uma saudável iniciativa que 
seguramente ficará gravada em 
suas mentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGORA É MESMO 
A VALER 

 
A nossa igreja tem um sitio na 
Internet completamente novo. 
Não foi apenas renovado ou 
melhorado, mas feito de raiz 
completamente novo. 
 
A existência deste novo site 
deve-se ao empenho e ao 
trabalho de muitas horas do 
nosso irmão José Luís Oliveira, 
o qual  tem  feito  um  excelente 
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Trabalho que poderá ser 
apreciado por todos no 
seguinte endereço: 
www.igevalgeriz.web.pt  
 
A igreja está grata pelo trabalho 
já feito como pelo que 
continuará sendo feito o qual 
exige muita disponibilidade e 
força de vontade. 
 
 

 
Vinha sendo um dos objectivos desde 
há alguns anos a colocação de um 
novo placar na parede frontal por 
detrás do púlpito.  
 
Depois de algumas ideias sobre como 
e que género de placar seria optou-se  
por um mapa-mundo com uma cruz 
com o texto de Filipenses 2:11 

JornalecoJornalecoJornalecoJornaleco 
 
 
O site tem sido visto por 
bastantes visitantes até no 
estrangeiro e será também um 
bom elo de ligação com os 
nossos irmãos imigrados, 
esperamos que possa também 
ser útil para trazer almas até 
nós, quer ainda perdidas ou 
outros que procurem ouvir a 
palavra de Deus ou queiram 
reunir-se connosco. 
 

 
Este placar pretende anunciar que na 
cruz o Senhor Jesus deu a Sua vida 
por toda a humanidade muito 
particularmente por todos aqueles que 
o confessam como Senhor das suas 
vidas, como a de que nós como povo 
de Deus devemos estar voltados para 
o mundo dando-lhes a conhecer essa 
Boa Nova que trás salvação. 



Igreja EvangéIgreja EvangéIgreja EvangéIgreja Evangélicalicalicalica em Algeriz em Algeriz em Algeriz em Algeriz    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
No dia 23 de Dezembro de 
2007 pelas 15horas realizou-se 
como é habitual nesta época 
natalícia, a festa de Natal das 
crianças da Escola Dominical 
da nossa igreja local.  
 
Esta festa teve um programa 
vasto e de elevada qualidade 
em que tomaram parte as 
crianças mas não só.  
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Também os jovens e adultos 
participaram com jograis, um 

coral masculino, 
outros ainda, 
recitando poemas 
escritos por eles 
próprios.  
 
A palavra de Deus 
foi ministrada pelo 
irmão Carlos 
Oliveira (Quinta do 
Conde) que 

amavelmente 
acedeu ao convite 
para o efeito.  
 

    
 
 
 

 

Foi uma festa muito abençoada 
e em que tivemos o prazer de 
mais uma vez receber algumas 
visitas, entre elas alguns 
descrentes, por quem devemos 
orar, para que o que viram e 
ouviram lhes possa ter causado 
impacto que possa vir a dar 
fruto na salvação de suas 
almas. Estão de parabéns as 
professoras   da  nossa   Escola 
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Dominical, Cristina e Cláudia 
que pacientemente as 
ensaiaram, como ainda as 
crianças que demonstraram 
terem excelentes dotes para a 
representação, o canto e 
alguns até mesmo em tocar 
instrumentos musicais.  
 
Que o nosso Deus seja 
louvado. 
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TEMOS MAIS 
DOIS BEBÉS 

 
Passados alguns anos temos 
de novo nascimento de bebés 
no seio da nossa igreja, logo 
duas meninas num curto 
espaço de tempo. 
 
As récem-nascidas são por 
ordem de nascimento, a 
Débora, filha do casal Rosa e 
Alfredo que ao fim de 25 anos 
de matrimónio, o Senhor lhes 
concedeu a bênção de uma 
criança. Foi no dia 30 de 
Setembro de 2007, um 
Domingo pelo meio da tarde, 
eis que Débora dava entrada 
neste mundo. 
 
A outra, Raquel, filha do jovem 
casal, Patrícia e Paulo Pereira, 
que algum tempo imigrados na 
Bélgica. Também a este casal o 
Senhor  deu   a graça  de   uma  
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filha que é mais uma das suas 
muitas bênçãos. 
  
O nascimento deu-se a 31 de 
Janeiro de 2008. Tudo decorreu 
dentro do normal e estes pais 
sentem-se felizes e orgulhosos 
nas suas filhas, como gratos 
para com o Senhor. 
 
A estes pais não podemos 
deixar de desejar as maiores 
felicidades para eles, para a 
Débora e a Raquel, fazendo 
votos e orando ao Senhor para 
que lhes conceda sabedoria 
suficiente e meios necessários 
para darem a estas crianças 
aquilo que é de mais precioso e 
importante, que é o de lhes 
ensinar a conhecer e amar o 
Senhor acima de tudo, assim 
como tudo o restante 
necessário à vida e ao 
desenvolvimento social e 
espiritual. 
 
Parabéns aos pais assim como 
beijos às duas bebés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA EVENTO LOCAL E HORA 

21 Março Culto Esp. Páscoa Igreja – 21 horas 

22 Maio Piquenique Palhal – 10-18h. 

22 Junho Pequeno Almoço E. Dominical 8:30h. 

13 Julho Reunião de Jovens C. Cult. Carregosa – 15h. 

27 Julho Passeio E. D. ??? – 06 – 21h. 

19 Out.  48º Aniversário Igreja – 9:30-17:30 

12 Dez. Ceia de Natal 20:30horas 

21 Dez. Festa de Natal Igreja – 15horas 

Sem data Tarde musical Igreja  
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Foi já elaborado pelos Anciãos 
da igreja o calendário dos 
eventos e cultos especiais para 
2008. Este calendário poderá 
por motivos de força maior ou 
qualquer imprevisto ser sujeito 
a alterações, que serão 
obviamente anunciadas 
antecipadamente, quer se trate 
de acréscimo, cancelamento, 
mudança de data ou de local. 
 
Como se pode ver, o calendário 
não possui inovações de 
relevo, mas iremos procurar 
fazer com que se criem mais 
motivos de interesse nos 
eventos em si. Para isso 
estamos a contar com a 
colaboração de toda a igreja, 
das    suas    orações,    e     da  
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indispensável presença de 
todos  em cada um dos 
eventos. 
 
Anotem as datas para que não 
faltem ou se comprometam na 
mesma data para qualquer 
outra coisa. É muito importante 
para a igreja a tua presença. 
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No dia 27 de Janeiro de 2008 após 
o culto habitual, foi realizada mais 
uma Assembleia Geral ordinária. 

Conforme referido na Convocatória, foi 

lida  a acta da 

Assembleia do 

ano anterior, 

sendo de seguida 

aprovada por 

unanimidade.  

 Foi  também 

apresentado o 

Relatório e 

Contas de 2007, 

igualmente 

aprovado por 

unanimidade.  
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No ponto três – assuntos  de interesse 

geral,  foram feitas duas intervenções, 

uma delas sugerindo uma maior 

actividade do Grupo Coral, outra, que 

fosse feita evangelização ao ar livre e 

porta-a-porta.  

Não havendo mais 

nenhum membro a 

querer intervir, o 

presidente da Mesa 

da Assembleia deu 

por finalizada esta 

assembleia, pedindo 

ao irmão José Pereira 

que fizesse o seu 

encerramento com 

oração. 

Edição e Redacção, da responsabilidade de: Carlos Alberto Oliveira 


