
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim Informativo dos Eventos e Actividades da Igreja 

Evangélica  em  Algeriz.  Ano  XI   N°  21  -   Agosto de  2008 

A nossa igreja local realizou mais uma das Reuniões de Jovens 
Inter-Igrejas. Desta vez num novo local, também com óptimas 
instalações e condições de conforto, como se vê pela foto também 
teve grande quantidade de presenças mesmo de jovens, o que por 

vezes nem sempre sucede.                                                                                                                                                                               ( Continua na página 9 ) 

www.igevalgeriz.web.pt 
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Na sexta feira 21 de Março pelas 
21 horas foi realizado no local de 
cultos da Igreja Evangélica em 
Algeriz mais um culto especial. 
 
Este culto foi uma vez mais uma excelente ocasião para 
evangelização, já que, estiveram entre nós a convite de alguns 
irmãos e irmãs, várias almas que ainda necessitam conhecer Jesus 
como seu Salvador pessoal. 
 
O local esteve superlotado. O programa foi vasto, tendo participado 
o Grupo Coral, as crianças da Escola Dominical e alguns irmãos e 
irmãs com leitura de poesias de sua autoria. 

 
A mensagem da palavra de Deus foi anunciada pelo irmão Carlos 
Manuel Oliveira. Uma mensagem que baseada na conversão do 
Carcereiro de Filipos de Actos 16, expôs de modo  excelente  o   
plano     de salvação, desafiando e mostrando a todos que ainda não  
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o fizeram, a fim  de  receberem 
a Jesus como seu Salvador 
com a maior  brevidade. 

 

Estamos muito gratos ao Senhor 
por mais esta grande bênção que 
foi para todos este culto. 

 No Domingo a igreja como de 
costume     congregou-se         em    Espinho   no   Hotel   PraiaGolf    com 
outras igrejas, tendo o nosso grupo Coral participado com dois coros muito 

melodiosos e com uma 
mensagem muito  
adequada  à quadra da 
Páscoa. 

 
 
 
 
 
Foram 
mais 

uns bons momentos passados em comunhão com o 
Senhor e muitos irmãos na fé. 
    

Participação do G. Coral no Congresso da Páscoa 
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Devido ao mau tempo que 
resultou num enorme 
número de melgas 
residentes no Palhal, não foi possível realizarmos o nosso piquenique 
naquele local, mesmo assim não deixamos de o efectuar. Depois de 
estarmos no local e tendo verificado não haver condições para ali 
permanecer, por causa daqueles “bichinhos” perturbadores e também 

porque o tempo se previa chuvoso, decidimos mudar de local. 

Assim, entre algumas 
sugestões surgiu o convite 

do irmão Manuel Silva para que nos 
juntássemos em sua casa com um amplo e espaçoso rés do chão e 
espaço ao ar livre com boas condições para brincarmos. O convite foi 

aceite e as 10 viaturas e seus ocupantes se puseram 
em marcha em direcção a Ul.  

Ali chegados pelas 11 horas, começou-se logo por tratar do almoço 
fornecido pela igreja e muito amavelmente confeccionado por algumas 

irmãs e irmãos.  

Enquanto as irmãs cuidavam de cozinhar um arroz “malandrinho” 
com feijão, os irmãos tratavam de grelhar fêveras, costeletas e  

“barrigas” com algumas escaldadelas à mistura (coisas da falta de prática). 
Depois deste tempo dedicado à culinária,  todos se “lançaram” com grande 
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apetite procurando 
saborear o tão 
esperado almoço, que 
diga-se com toda a 
justiça, estava delicioso 
e todos foram unânimes em aprovar e felicitar aqueles e aquelas que o 
fizeram. 

A parte da tarde foi passada jogando alguns jogos e brincadeiras em que 
desta vez a bola teve um pouco mais de descanso que o habitual, já que o 
espaço, os vidros e quintais da vizinhança não o aconselhavam. Depois 
das 16.30 tivemos um espaço para a parte espiritual apresentada pelo 
irmão Hélder Pinho, seguindo-se o lanche convívio até depois das 19 
horas. 

Apesar de um início mais atribulado, este foi um belo dia de convívio entre 
todos, muito proveitoso e útil para estreitarmos os nossos laços  de  
amizade e de conhecimento   mútuo.    Estamos imensamente gratos ao 
casal, Ana Maria e Manuel pela sua excelente hospitalidade e refúgio que 
nos deram durante este dia, como pelo carinho com que nos receberam, 
como ainda por aquele delicioso e irresistível “digestivo” que era de beber 
e “chorar” por mais. 

Ficamos à espera do próximo que por certo terá outra 
história, mas no fundo aquilo que é mais importante 
salientar, foi termos tido a presença e protecção do 
Senhor, que mais uma vez foi manifestada tendo em 
tudo, cuidado de todos nós e nos guardado e abençoado 
muitíssimo.   A Ele toda a Glória. 
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Aproveitando o dia feriado do dez de Junho (Dia 
de Portugal), realizou-se um culto diferente 
dedicado ao louvor e à música. 
 
Para o efeito foram convidados irmãos que tem 
dedicado o seu ministério e serviço para o 
Senhor na área da música evangélica, sendo 
eles: o irmão Marcos Klein, brasileiro, servindo 
na área de Aveiro e Bairrada.  
 
O irmão José Alberto, da igreja de Belomonte em Gaia e o irmão J. Mário 
da área do Porto. Este irmão já há muito dedicado ao ministério da música 
com vários CDs editados. Pela igreja local tivemos uma participação 
especial das crianças e adolescentes da Escola Dominical. 
 

 
Este culto teve inicio às 15.30h. e durou até cerca das 18:30h. 
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Para além da música e como 
seria indispensável, tivemos a 
pregação da Palavra de Deus, 
transmitida por Marcos Klein. 
Foi um culto diferente mas em 
que todos os presentes se 
sentiram abençoados, dando 
por muito bem empregue as 
horas que mais uma vez 
passamos juntos e em que o 
propósito foi louvar e glorificar 
o nosso Deus.  

J. Mário e J. Alberto cantando em duo 

 

 
Estão de parabéns as crianças da E. Dominical que mais uma vez nos 
surpreenderam com a sua participação, assim como os irmãos e irmãs que 
colaboraram e organizaram  para todos nós este evento. 

 
 

PEQUENO ALMOÇO 
 
Para que os irmãos e irmãs da nossa 
igreja local possam ter um 
relacionamento cada vez mais próximo foi promovido 
pela família Oliveira – José Luís, antes do inicio do 
culto de 29 de Junho um pequeno almoço convívio. 
 
Este pequeno almoço teve inicio pelas 8:15 e todos 
que estiveram presentes,  - e  foi  a  igreja  em  peso  - 
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tiveram o privilégio de escolher e comer das várias opções expostas em 
duas mesas recheadas de tudo que respeita a um excelente pequeno 
almoço. Após curta meditação do irmão e ancião Carlos, sobre  comunhão 
cristã exemplificada na igreja primitiva de Actos 2:44-47, cantamos o coro 
“Corpo e Família”, ao que após dar graças pelos alimentos começamos a 
desfrutar de um excelente convívio que se prolongou até à hora de 
começarmos o culto de Ceia do Senhor.  
No meio de todo este convívio festejamos ainda 3 aniversários; o da irmã 
Margarida completado 2 dias antes, o de Miriam Oliveira que se realizava 
nesse dia e o de António Oliveira que viria a realizar-se no dia seguinte. 
 
Foi mais um excelente momento de convívio fraterno, o qual agradecemos 
à família Oliveira por esta tão agradável amabilidade. 
 

 

VISITA SURPRESAVISITA SURPRESAVISITA SURPRESAVISITA SURPRESA    
 
Depois de no último “Jornaleco” 
termos noticiado o nascimento da 
pequena Raquel, filha de Patrícia e 
Paulo Pereira, sem que o 
suspeitássemos por um momento, 
já que os avós paternos tinham 
acabado de lhes fazerem uma visita 
pela Páscoa, eis que durante o 
culto de uma quinta feira de Abril 
nos surpreendem a todos nós 
apresentando-se ali com sua bebé. 
 
Foi uma enorme alegria não só 
rever o casal, mas principalmente 
ver aquela “flor” ainda em botão, 
mas graças a Deus linda e perfeita, 
que desejamos muito em breve 
voltar a ver, sentindo a alegria de a 
ver crescer e andar nos caminhos 
do Senhor. 

NOVO MEMBRO 
 

A partir de 29 de Junho a nossa 
igreja local passou a possuir mais 
um membro em comunhão. 
 
Trata-se da irmã Rosa Freitas 
Almeida que depois de algum 
tempo de reflexão decidiu 
definitivamente ser seu desejo 
passar a ser membro efectivo em 
comunhão  na Ceia do Senhor 
nesta igreja onde se congrega à 
vários anos. 
 
Foi para todos nós motivo de 
grande alegria o facto desta irmã 
assim ter decidido, fazendo votos 
para que este seu testemunho se 
mantenha por todos os dias da sua 
vida e que este dia seja o inicio de 
uma nova etapa em que o seu 
compromisso com Cristo ficou mais 
manifesto diante de todos. 
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No dia 13 de Julho pelas 15 
horas realizou-se mais uma 
Reunião de Jovens Inter-igrejas, 
da responsabilidade da nossa 
igreja, sendo ainda a  reunião do 
36º aniversário das mesmas. 
Desta vez realizada em novo 
local: o Auditório da Junta de 
Freguesia em Carregosa. 
 
Foi como demonstra a foto uma 

reunião muito participada em que o número de pessoas rondou as 150. Foi  
uma reunião em que através da música apresentada pelos grupos das 
igrejas de Algeriz, Nogueira de Regedoura, Oiã, S. J. Madeira – Centro e 
Marcos Klein, e em especial pela mensagem da palavra de Deus 
transmitida pelo Jovem Jonas Pinho, que todos sentimos a presença real 
do Espírito de Deus em nosso meio. Estiveram entre nós várias pessoas 
descrentes que testemunharam no final, terem gostado bastante.  

 
Foi na verdade 
uma tarde muito 

abençoada, 
daquelas em 
que apetecia 
continuar ali por 
mais tempo. 
 

Estamos 
agradecidos 

acima de tudo 
ao nosso Deus. 
À Junta de 
Freguesia de Carregosa e à associação 

“Amigos da Terra” que foram inexcedíveis em simpatia e amabilidade para 
connosco contribuindo também para que tudo decorre-se da melhor forma, 
como também a todos que participaram e aos que nos deram a alegria de 
ali estarem presentes connosco. No final foram distribuídas a todos os 
presentes algumas lembranças para que recordem este encontro. 
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Mais um dos casais da nossa 
igreja irá celebrar as suas 
Bodas de Prata matrimoniais. 
Trata-se do casal; Sílvia e Ernesto Oliveira. Por esta data tão significativa 
queremos felicitar o referido casal e desejar-lhes as maiores felicidades, 
como as mais ricas bênçãos do nosso Deus para a sua vida espiritual e 
matrimonial, fazendo votos para que continuem sendo ao longo de suas 
vidas o exemplo de que o mundo e particularmente os mais jovens 
precisam e que só os filhos de Deus, pela capacidade que lhes advém do 
Senhor podem ser neste mundo, em que vão faltando cada vez mais os 
exemplos e valores que são conforme a palavra de Deus. 
 

 

 
No dia 20 de Julho poucos minutos depois da 
hora marcada, a nossa igreja partiu de autocarro 
em passeio até terras da Beira Alta, tendo como 
pontos de paragem as cidades de Viseu e Seia, 
a Serra da Estrela e a vila histórica de Belmonte, 
terra natal do grande navegador e descobridor do 
Brasil, Pedro Alvares Cabral. 
 
Após paragens nos diversos lugares para recolha 
de passageiros, o primeiro ponto oficial de 
paragem foi para tomarmos o pequeno almoço 
na cidade de Viseu cerca das 9 horas. Daí 
partimos para Seia onde chegamos cerca das 
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10.45h. Aí, fomos todos visitar 
o “Museu do Pão”, um dos 
mais visitados do país. Um 
museu cujo o tema é muito 
interessante onde se 
representam as várias fases 
do pão,  desde  o semear  do  
grão  à  colheita, passando 
pela moagem, preparação da 
massa e cozedura. Esta nossa 
visita foi guiada pela 
funcionária Rosa que nos 
explicou detalhadamente tudo 
isto e muito mais, como a história do pão na sociedade, cultura e religião 
através dos séculos, particularmente no nosso país. 
Para alguns foi o reviver de anos passados em que muito desse trabalho 
era realizado pelos nossos pais e avós. Para outros, foi o ouvir e ver estas 
coisas pela primeira vez ficando a saber como foi no passado e como é no 
presente. 
 
Foi uma visita muito proveitosa e instrutiva e até divertida no caso dos mais 
novos. No final foi nos dado a provar algumas variedades de pão acabado 
de sair do forno e como pão é coisa que nunca enjoa e como era hora de 
almoço, ninguém se fez rogado e todos quiseram apreciar esse pão tão 
saboroso. 
No final desta visita sendo já hora de almoço, foi o que fizemos, os que 
levaram o farnel fizeram-no no parque de merendas da cidade, os outros 
foram ao restaurante, ao que parece uns e outros desta vez não tiveram 
razão para se queixarem de nada. 
 
Logo de seguida começamos a 
nossa “escalada” serra acima. 
Paramos junto à Lagoa Comprida 
para admirar a mesma e fazer uma 
bela caminhada sobre a muralha, 
muito bom para baixar os níveis do 
colesterol. 
No cimo da Serra paramos mais 
uma vez para mais uma pausa e 
visitar as lojas comprando alguns 
produtos tradicionais da região, em especial o queijo e o presunto. 
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A partir daí começou a grande aventura que foi o descer a serra até à 
Covilhã. Uma descida para alguns bastante assustadora devido à 
paisagem que se apresentava pela frente e que produzia algumas 
vertigens, mas graças a Deus foi uma descida tranquila sem sobressaltos e 
chegados ao sopé do monte dirigimo-nos sem parar para Belmonte, para 
assim completar o programa do nosso passeio. 
 
Tínhamos prevista a visita ao museu Judaico, mas devido ao adiantado da 
hora em que o museu estava quase para encerrar não era de aconselhar 
fazer a referida visita. Aproveitou-se então para conhecer a zona histórica 
da Vila e o castelo. Alguns querendo fazer de “assaltantes” de quintal 
puxavam  os  ramos  de  uma  certa  arvore centenária que dava uns frutos  

vermelhos, que uns diziam serem 
framboesas, talvez fossem mirtilos, o facto 
é que parecia valer a pena,  pois  apesar  
das  manchas  que ficavam 
nas roupas nas mãos e braços eles não 
desistiam de tentar tirar e comer sempre 
mais. De seguida e muito perto dali fizemos 
uma muito curta paragem para apreciar a 
torre romana 

“Centum Cellas” do século I, que segundo se 
pensa terá sido a residência de um abastado 
negociante de estanho.               
 
Aí começou o nosso regresso ainda com uma 
paragem na cidade da Guarda para o nosso 
lanche e mais um bom momento de convívio 
entre todos como acontece nestas ocasiões. A chegada a V. Cambra deu-
se por volta das 22h.. 
Foi um óptimo passeio, o tempo embora quente era agradável para se 
viajar. 
 
Temos de agradecer a todos os passageiros que foram muito cumpridores, 
o que é sempre difícil para um grupo de 60 pessoas, e no que não foi 
assim, tudo foi dentro do aceitável. Agradecer ao irmão Manuel que mais 
uma vez liderou com grande qualidade a organização  deste passeio, o 
que é importante e fundamental para haver sucesso. 
 
Como é óbvio não podendo ser de outra forma, o nosso principal e maior 
agradecimento  vai  para o nosso Deus que  nos acompanhou e guardou  a  
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todos em cada momento, não permitindo que nada sucedesse que viesse 
nos entristecer e assim nos trouxe de volta até casa, ainda que cansados, 
o contrário é que seria anormal, mas muito alegres e agradecidos para 
com Ele. 
 
Para 2009 se Deus 
permitir estaremos 
por aí numa outra 
região do nosso 
país apreciando as 
belezas criadas 
pelo nosso Deus e 
as coisas que o 
homem com o seu 
esforço vai fazendo 
tentando marcar a 
sua passagem por 
este mundo. 
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