
 
 

 
 
 

 

 

Boletim Informativo dos Eventos e Actividades da Igreja 

Evangélica  em  Algeriz.   Ano  XI   N°  22  -   Fevereiro  2009 

No dia de Natal as nossas crianças da Escola Dominical 
deram-nos uma demonstração de seus talentos oferecendo-
nos uma excelente festa. (páginas 6 e 7) 

www.igevalgeriz.web.pt 
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A nossa igreja local completou mais um 

aniversário de existência, que corresponde já à bonita idade de 48 anos. O 
aniversário foi celebrado no dia 19 de Outubro com a realização de dois 
cultos especiais.  

Da parte da manhã 

tivemos os cultos 

habituais da Ceia 

do Senhor e 

Pregação da 

palavra de Deus, 

com a participação 

musical do Grupo 

“Novo Caminhar”. A 

parte mais festiva e de confraternização entre todos decorreu da parte da   

tarde,  mas    antes   disso       tempo tivemos um   culto   especial  de  

louvor  a Deus e pregação do evangelho. Este culto teve inicio às 15.30 

tendo durado até às 18 horas. Participaram musicalmente as crianças da 

Escola Dominical, o Grupo Coral e o irmão António Resende. Como 

convidados as participações do Grupo Coral da igreja em Oiã e o irmão 

Pedro Samuel Gonçalves da igreja em Alumiara, a mensagem de 

evangelização foi-nos transmitida pelo irmão  José Teles. 

Neste culto tivemos para além de bastantes visitas também algumas 

pessoas pela primeira vez. Foi um culto em que mais uma vez sentimos 

intensamente a bênção da presença do Senhor como uma grande   alegria   

de   ver   a   igreja    repleta  de   pessoas  com  rostos   irradiando   grande 
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contentamento em 

estar ali, desde os 

mais pequenos aos 

mais idosos. 

No final festejamos o 

aniversário 

participando de um 

rico e abundante 

lanche oferecido mais 

uma vez pelas irmãs 

da nossa igreja, em 

que não faltaram quer 

os doces, assim como salgados, para que assim depois de saciados os 

nossos espíritos, fossem saciados os nossos estômagos. 

Agradecemos ao Senhor por tudo que nos concedeu 

quer neste dia, como em todos 

estes anos, não esquecendo de 

agradecer aos que participaram e 

ajudaram na realização 

deste aniversário das 

diversas formas, com a 

certeza de que a sua 

colaboração não será 

esquecida pelo Senhor 

nosso Deus. 

 

GRUPO CORAL DE OIÃ 

JOSÉ  TELES 

 
IRMÃO QUE 

NOS PREGOU A 
MENSAGEM DA 

PALAVRA DE 
DEUS 

G. Coral - Algeriz 
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Ora quer comais quer bebais, ou façais, 
qualquer outra coisa, fazei 

tudo para glória de Deus. (I 

Cor. 10:31) 

No  dia 13 de Dezembro 
(sábado) com inicio às 20:30 
horas e com a presença de 
mais de 40 irmãs e irmãos da 
nossa igreja local, realizou-se 
mais uma ceia de natal. 
 
Desta vez a nossa ceia foi 
realizada num restaurante em 
Vale de Cambra, dando-se assim igualdade de tratamento às irmãs que 

sempre estavam 
sobrecarregadas em cuidar de 
levar sobremesas, colocação e 
decoração de mesas e servir a 
comida, como já não basta-se 
depois de tudo isso ainda tinham 
de lavar e arrumar tudo de novo. 
Pensamos então que elas terão 
agradecido e apoiado esta 
decisão. 
 
Foi mais um excelente momento 
de bom convívio e comunhão 
entre todos os presentes, como 
de testemunho aos proprietários 

do restaurante e seu pessoal,   como ainda  a  alguns  dos  clientes que  ali  
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nos ouviram cantar hinos de 
louvor a Deus e falar da Sua 
palavra, ao que nos pareceu 
estiveram muito atentos. 
 
Depois de tudo, contentes e 
saciados de todas as formas e 
já perto da meia-noite 
regressamos cada um aos 
nossos lares, pois dentro de 
algumas horas voltaríamos de 
novo a estar juntos para adorar 
e louvar a Deus e ouvir Sua 
palavra. 

 
Estamos gratos a Deus por mais este momento de grande bênção e de em 
tudo nos ter abençoado e guardado.  
 
Agradecemos ainda ao casal Cristina e Hélder que cuidaram de toda a 
logística com o restaurante incluindo cobrança e pagamento como de uma 
pequena surpresa na mesa para cada participante desta ceia. 
 

 

 

No dia 5 de Outubro foi realizada a apresentação da bebé Débora, filha do 
casal Rosa e Alfredo. 

A cerimónia foi realizada durante o culto habitual daquele Domingo pelo 
irmão António T. Oliveira. 

A Débora foi apadrinhada pelos tios  Ema e Jorge.  

Fazemos uma vez mais aqui os votos à Débora de uma vida longa de 
muitas bênçãos e de quando chegar a idade de compreender as coisas do 
Senhor, ela o venha a conhecer como Senhor e Salvador e que aos pais 
nunca falte a sabedoria de lhe ensinar e guiar nos caminhos do Senhor. 
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Depois de alguns anos em que se realizaram as festas de natal no 

Domingo anterior 
ao natal, voltamos a 
fazê-lo no próprio 
dia de natal. 
 
Com inicio às 15 
horas a festa 
começou com 
tempo de louvor, 
após o qual o irmão 
Ernesto orando 
pediu a direcção e 
a bênção de Deus 
para mais este 

ajuntamento 
especial da igreja 
local. Em seguida 

tivemos o prazer de nos deliciarmos com as participações das crianças que 
na sua simplicidade e espontaneidade nos maravilham sempre. 
 
 

Além destas participações também os adultos participaram com poemas, 
um coral masculino, e em estreia tivemos também um coral feminino que 
cantou e nos encantou. 

 
A palavra de Deus como 
infalivelmente deve ser sempre que 
o povo de Deus se junta, desta vez 
foi-nos proclamada pelo irmão 
Carlos Rodrigues a quem 
convidamos para tal, que nos falou 
dos três tempos do natal. Natal no 
plano de Deus desde a eternidade 
passada. Natal na vinda de Jesus 
para  nascer  e dar  a Sua vida pelos  
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pecadores e natal quando Jesus entra e nasce no coração daqueles que O 
recebem como Salvador. 
 

Uma vez mais a casa do Senhor se encheu, devido 
também às várias visitas, umas que são caras já 
nossas conhecidas, mas também de alguns que 
vieram pela primeira vez o que sempre nos dá 

muita alegria, como também nos alegrou muitíssimo 
a visita de outros que há muito não se reuniam 

connosco. 

A terminar a habitual distribuição de 
lembranças a crianças, irmãs que ao 
longo do ano cuidam e embelezam o 
nosso local de cultos, elementos do 
grupo coral e de outros que de forma 
activa dedicam tempo ao serviço da 
sua igreja local. As visitas e todos 
em geral também tiveram direito, não 

saindo do local sem 
algo para exercitar o 
seu paladar. 
 
Foi mais um evento 
especial, o último de 
2008, em que mais 
uma vez sentimos 
que o nosso Deus é 
bom e que nos tem 
abençoado 
grandemente, 
mostrando-nos que 
sempre cumpre Suas 
promessas aos que nEle confiam, por isso a Ele devemos agradecer. 
 
Agradecemos ainda à Escola Dominical por esta festa, principalmente pelo 
trabalho que é desenvolvido o ano inteiro, que  muito dele não vimos,  mas 
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reconhecemos ser de valor 
precioso, pois ensinar às 
nossas crianças os valores e 
princípios da palavra de Deus, 
é o que de mais nobre se faz. 
Vai deste modo um 
agradecimento especial às 
irmãs Cristina, Cláudia e Rosa 
Freitas que tem à sua 
responsabilidade este trabalho 
nada fácil, não só de os educar 
nas coisas do Senhor, mas 
também de em tantos 

momentos com muita 
paciência suportar a 
irrequietude normal das 
crianças como a de 
enfrentar a dificuldade de 
prender a sua atenção 
para  as  coisas  a que o 
ser humano não está 
sensível e inclinado em 
atentar. 
 
 

Que Deus abençoe estas crianças em que 
depositamos a nossa esperança que venham a ser 

homens e mulheres de Deus num futuro muito 
próximo, pois a sua igreja local precisará deles para              

dar continuação a este trabalho que leva quase 50 anos de 
vida neste lugar. Oremos por eles. 
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No passado dia 30 do passado mês de Julho faleceu na Suíça a nossa    

irmã Adelina T. Almeida, mãe de nossos irmãos Carlos e Adelino também 
imigrados na Suíça. 

 
O funeral realizou-se no dia 3 de Agosto pelas 15h. em Roge, freguesia de onde 
era natural.  
Um grande número de irmãos da nossa igreja esteve presente entre familiares e  
amigos.  A  cerimónia  foi dirigida elo irmão Carlos Rodrigues tendo sido este mais 
um ensejo para testemunho, onde nunca antes fora realizado um funeral 
evangélico. 
 
Os filhos da irmã Adelina, Carlos, Adelino e Armandina deram na ocasião da 
cerimónia testemunho daquilo que foi a firmeza e confiança no Senhor da irmã 
Adelina nos seus últimos dias de vida, em que apesar do seu intenso sofrimento o 
seu desejo era ouvir ler a palavra de Deus especialmente passagens que mais 
conhecia e gostava. 

O nosso querido e simpático casal Carolina e Rafael completam 
em 29 de Março as suas Bodas de Ouro matrimoniais. 
 
Gostaríamos de felicitar o casal pela passagem deste evento tão 
especial, dando-lhes os nossos mais calorosos parabéns, com 
votos das mais ricas bênçãos do nosso Deus e desejos de muitas 
felicidades e saúde com muitos anos juntos e na comunhão com 
Deus e a igreja. 
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Realizou-se a 25 de Janeiro mais uma assembleia-geral, tendo a mesma 
também servido para eleger novos corpos sociais para os próximos quatro 
anos. 

A assembleia começou após o término do culto habitual e como de 
costume com uma palavra de oração, tendo o Presidente da Mesa da 
Assembleia dado abertura anunciando a ordem de trabalhos que 
constavam de cinco pontos.  
 
De seguida foi lida e aprovada por unanimidade a acta da assembleia 
anterior.  
 
Depois disso foi dada pelo Presidente da Mesa a palavra ao Presidente da 
Direcção — Carlos Oliveira, que fez uma retrospectiva daquilo que foi mais 
positivo em 2008, agradecendo pela colaboração, esforço e empenho de 
todos nas diversas áreas, apelando a que em 2009 consigamos ainda 
melhor, pois o nosso Deus merece sempre melhor, pois se for esse o 
nosso desejo sincero Ele nos dará forças, meios e capacidades para tal. 

 

A terminar apresentou o relatório em contas de 2008, lembrando que, após 
2007 que foi o melhor de sempre no levantamento de ofertas e devido ao 
mau momento económico que se atravessa, também porque em 2008 não 
foi feita nenhuma colecta especial, seria difícil bater o “record” de 2007.                                 
continua 
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continuação 

No entanto, espera-se que a “crise” não sirva de pretexto a esquecermos 
as necessidades da igreja local, assim como a de outros que precisam da 
nossa ajuda e que temos e queremos continuar a ajudar. 
 
Seguiu-se a eleição dos novos  corpos sociais para 2009-2012 que foram 
eleitos por unanimidade, ficando assim ordenados:  
 
Mesa da Assembleia: Ernesto S. Oliveira, Louis Phillipe Pinho e António 
Resende. 
 
Direcção:  Carlos A. Oliveira, António Oliveira, Hélder Pinho. 
 
Conselho Fiscal:  J. Luís Oliveira, Abel Pinho, Manuel Silva. 

 
 
No próximo mês de Outubro a nossa igreja local entra oficialmente no seu 
cinquentenário. 
 
Para assinalar a efeméride tencionamos promover vários eventos 
especiais, particularmente dedicados a glorificar o nosso Deus, como a 
reforçar os nossos laços fraternais em Cristo. Para tal, contamos com o 
apoio e colaboração de toda a igreja,  com suas orações e presença activa 
em cada culto e evento. 
 
Pedimos a cada irmão e irmã que comece desde já a orar pelos eventos do 
nosso cinquentenário e a promover um espírito alegre e festivo, para que 
durante os 12 meses da celebração do mesmo, desfrutemos ao máximo as 
bênçãos do nosso Deus. 

 



 

Desde Novembro de 2007 que a nossa igreja possui um site 

completamente novo e actualizado constantemente com noticias da nossa 

igreja, estudos, mensagens e artigos de interesse espiritual. 

Tem sido uma enorme surpresa para nós, pois o nosso site tem recebido 

inúmeras visitas, mais de oito mil no primeiro ano e ultimamente o número 

de visitas tem aumentado, tendo alguns dos visitantes deixado suas 

mensagens no livro de visitas, o que nos estimula a manter e melhorar o 

site. 

Este trabalho é da responsabilidade do nosso irmão José Luís Oliveira, a 

quem agradecemos pelo excelente trabalho que tem desenvolvido e que 

tem dado uma maior visibilidade à nossa igreja e que tem sido útil para uns 

e servido para uma maior propagação do evangelho. 


