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Chegamos finalmente ao ano do
Cinquentenário da nossa igreja
local, que para nós será
se Deus assim o
permitir um ano
muito especial.
Esperamos que
este ano não
seja apenas
de
comemorações e
eventos,
mas
que
seja acima
de tudo e
principalmente um ano
de
muita
bênção, em que
o nome do Senhor
seja
grandemente
glorificado por nós. Que seja
também um ano de viragem e
mudança para melhor, em que
sintamos uma maior vontade de

seguir o Senhor de perto e de o servir
cada vez melhor. Acima de tudo
este deve ser o nosso
objectivo para este
ano tão simbólico
para a Igreja de
Cristo
em
Algeriz.
Para além de
tudo isto é
bom e da
vontade de
Deus,
que
exista entre
os seus filhos
uma
sã
e
p r o f í c u a
comunhão.
Foi
para
isso
que
p l a n e a m o s
antecipadamente para este
ano alguns eventos de cariz lúdico
e social, um pouco mais especiais que
o habitual.
Continua na página 11
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levando-os a glorificar a Deus. A
Débora
foi
acompanhada
musicalmente pelo jovem Décio. Aos
nossos
convidados
queremos
agradecer do fundo dos nossos
corações a sua presença e
colaboração.

No dia 18 de Outubro de 2009
comemoramos mais um aniversário
da nossa igreja local em Algeriz.
Num dia quente de sol radiante pelas
15:15 horas dava-se inicio ao culto
especial
comemorativo
deste
importante aniversário que nos faz
entrar no Cinquentenário da nossa
igreja, que será uma data de grande
significado e simbolismo e que iremos
se Deus permitir, assinalar de forma
especial.
Tivemos entre nós pessoas que nos
visitaram pela primeira vez, crentes
e não crentes, o que sempre nos dá
muita alegria. Para festejar este
aniversário connosco convidamos a
igreja em Silvalde e seu grupo coral
que com duas participações louvou o
Senhor e refrigerou nossas almas.
Ainda como convidados a participar
tivemos a Débora Santos que com sua
voz excelente que Deus lhe concedeu
e que é um instrumento maravilhoso
quando usado para a Sua glória, como
é este o caso, pode tocar corações

A igreja local teve também as suas
participações através do seu grupo
coral e crianças da Escola Dominical,
pelo irmão António Augusto com um
poema e também o recém criado
grupo juvenil de adolescentes, que
depois da sua estreia na Reunião de
Jovens em Setembro, teve a sua
segunda participação neste nosso
aniversário em que apesar da sua
pouca
experiencia
de
se
apresentarem
em
público
e
nervosismo se saíram muito bem, e
a quem auguramos longevidade com
dedicação ao Senhor, usados para Sua
glória. A palavra de Deus foi nos
transmitida pelo irmão Samuel
Pereira que convidou aos descrentes
entregarem sua vidas nas mãos de
Jesus e os crentes à consagração.
(continua)
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Agradecemos
a
todos
que
participaram e colaboraram orando,
os que convidaram amigos, familiares
ou vizinhos, que ofereceram o
lanche, os que o repartiram e depois
deixaram tudo limpinho, pelas mesas
trazidas pelo irmão Manuel… a todos
obrigado e o Senhor vos dará o devido
galardão.

No final tivemos o inevitável
lanche convívio trazido e
oferecido pelas irmãs e irmãos da
igreja, que foi partilhado por todos
e assim celebramos mais um
aniversário da igreja local, convictos
que o nosso Deus foi glorificado e que
os que estiveram presentes foram
ricamente abençoados.

“Buscai ao senhor e a sua força; buscai
a sua face continuamente” (Sl. 105:4)
Relacionamentos que não são renovados
perdem o vigor. Quando amamos
queremos estar juntos a maior parte do
tempo. Deus nos convida diariamente,
continuamente a estarmos com Ele, quer
seja em oração, no estudo da Palavra,
na comunhão. O profeta Habacuque
disse: “ O Senhor é a minha força”. E é
na força do Senhor que venceremos. As nossas, são esgotáveis.Devemos
anelar pela verdadeira, justa, bondosa e poderosa face do Senhor. Assim,
ele nos ouve e nos transforma.
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Dov Avnon é um irmão de origem
Israelita, nascido perto de Nazaré e
que entregou sua vida a Cristo Jesus
nos anos 70, aos 21 anos de idade,
quando terminou o serviço militar em
Israel. Foi evangelizado por jovens
Holandeses em Israel e por isso
manteve-se sempre em contacto com
crentes na Holanda, vindo a casar
precisamente com uma jovem
holandesa, passando por isso a residir
desde então na Holanda até aos dias
de hoje.
Este irmão devido às diversas
possibilidades que a internet oferece
chegou ao conhecimento com irmãos
das nossas assembleias em Portugal,
e tendo uma visão comum acerca do
evangelho para os nossos dias, quis
conhecer pessoalmente aqueles que
como ele anunciam em Portugal a
mesma mensagem do evangelho da
Graça de Deus.
No dia 5 de Dezembro esteve reunido
com vários dos Anciãos e Diáconos no
local de cultos da igreja das

Costeiras, ministrando a palavra de
Deus segundo a perspectiva da
revelação do Mistério entregue pelo
Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. No
dia 6 da parte da manhã esteve
connosco em Algeriz ministrando-nos
a palavra de Deus. No mesmo dia
pelas 15 horas no Auditório da Junta
de Freguesia em Carregosa, tivemos
um encontro onde se reuniram à
volta de 150 pessoas vindas de várias
igrejas, em que mais uma vez o irmão
Dov nos ministrou a palavra usando
algumas passagens, principalmente
na carta aos Romanos e Efésios. Para
além da mensagem tivemos a
participação musical de três das
igrejas presentes, como também um
bom tempo de louvor congregacional
para louvar e adorar o nosso Deus.
Foi um bom tempo de comunhão
entre todos os que quiseram
aproveitar e tiveram força bastante,
para vencer o tempo invernoso que
se fez nesse dia, para estarem
presentes ali com seus irmãos na fé.
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REUNIÃO DE JOVENS
No dia 28 de Novembro pelas 20,30h. os nossos jovens, adolescentes e Escola
Dominical realizaram uma reunião de cariz informal, organizada e dirigida por eles
próprios, em que houveram várias participações musicais e outras.
Foi bom ver uma vez mais os nossos jovens e mais pequenos, empenhados e
envolvidos nas coisas espirituais, dinamizando deste modo a sua e nossa igreja local
com os dons e talentos que o Senhor lhes tem dado, e que procuram desenvolver
colocando ao dispor do Senhor.

REUNIÃO DE SENHORAS
No passado dia 8 de Dezembro de 2010, pelas 16 horas nas instalações da nossa
Igreja local em Algeriz.
Realizou-se mais uma reunião de senhoras com o tema “Derrubando Muros”.
As nossas irmãs apareceram em grande número e ainda tivemos o privilégio de ter
connosco um bom grupo de outras irmãs que se deslocaram propositadamente de
Nogueira da Regedoura.
Estas nossas irmãs presentearam-nos com 4 participações que enriqueceram ainda
mais o nosso programa.
O tema como já referi anteriormente foi “Derrubando Muros”, pois nós mulheres
cristãs temos muitos muros para derrubar e outros para erguer. Então á luz da
Palavra de Deus aprendemos como faze-lo no nosso dia-a-dia.
Foi uma reunião onde todas fomos abençoadas e creio que o nome do Senhor foi
exaltado.
Depois desta virão outras e a próxima será já no dia 20 de Março, onde contamos
com a colaboração de todas as irmãs.
Tudo para honra e glória do nosso Senhor.
Comentário
A reunião de senhoras para mim é:
-> Proveitosa, fortalece-nos espiritualmente e também nos une no amor do
Senhor de umas para com as outras como membros do corpo de Cristo.
-> Para trabalharmos com mais afinco na obra do Senhor e partilharmos algo
que Deus colocou no nosso coração e na mente.
Oro ao Senhor que tudo seja feito para Sua glória e só para Sua glória.
Busquemos ao Senhor, com corações humildes, pedindo a Sua direcção para cada
um dos nossos passos; só assim haverá sucesso espiritual e engrandecimento desta
reunião.
Com um coração humilde procura ao Senhor, e serás vencedor.
“Completai a minha alegria, de modo que penseis uma mesma coisa, tenhais o
mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo um mesmo sentimento.” Fp. 2:2
Ana Maria Silva
Página 5

Igreja Evangélica em Algeriz

Jornaleco

CEIA DE NATAL
começamos a nossa ceia e para abrir
o apetite iniciamos com as entradas
já dispostas na mesa. A seguir a sopa,
o prato principal e as sobremesas
variadas. Pelo meio além de muita
conversa entre todos, fez-se uma
pausa antes da sobremesa para
entoarmos alguns cânticos ao Senhor
e ouvir uma meditação da Sua
palavra pelo irmão Ernesto.
Depois de 18 de Outubro entramos
no ano do cinquentenário da nossa
igreja local e tivemos como primeiro
evento dedicado à efeméride, a
nossa já habitual ceia de natal, que
temos realizado desde 2004 e que
este ano foi ainda mais especial pelo
facto de estar associada ao jubileu
da nossa igreja local.
A ceia foi realizada no dia 12 de
Dezembro, sendo o local escolhido a
pensão Suissa, um local espaçoso e
muito acolhedor. Participaram 48
pessoas e para algumas o entusiasmo
era tão grande que muito antes da
hora marcada para o inicio (20
horas), já se encontravam à porta
esperando entrar.

Houve ainda um tempo de
descontracção, tendo por fundo
ainda a palavra de Deus, para
sortearmos entre todos um pequeno
cabaz de natal, que foi apenas mais
um pretexto para se manusear a
Bíblia e passar um tempo animado e
de boa disposição de forma sã em
que procuramos manter sempre
entre as coisas do Senhor nas nossas
conversas, mesmo brincando.
Por volta da meia noite, já que no
dia seguinte tínhamos pela manhã
cedo os nossos cultos dominicais,
terminamos em espírito de festa e
animação esta nossa ceia. (continua)

Entre as 20 e 20:30h. tivemos a
recepção dos participantes em que
fomos
cumprimentando
e
conversando em ambiente de festa e
confraternização, para depois se
sentarem à mesa. Após darmos
graças ao nosso Deus pelos alimentos
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CEIA DE NATAL
No final o casal Silva – Ana Maria
e Manuel, ofereceram a todos
nós com muito carinho uma pequena
lembrança que registamos com muito
agrado e agradecemos este seu gesto
de amor para com todos nós.
Damos graças a Deus por mais estes
momentos de alegria e comunhão
fraternal que Ele nos concedeu,
pedindo-lhE que Ele nos continue a
abençoar e a reforçar este espírito
de união entre nós.

Quero a doutrina dos apóstolos. Quero mais oração. Quero a convivência
sagrada dos santos. Quero mais lágrimas. Quero vida. Quero pregar o
Evangelho, mas o de Cristo. Quero a fé encantadora dos antigos. Quero ter
uma “viva esperança”. Quero desejar ardentemente o céu. Quero a graça.
Quero ver a glória de Deus cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Quero
solidariedade. Quero compaixão pelos desprezados, pobres, esquecidos,
marginalizados, famintos. Quero ser crente.

Nem sempre o conforto amigo vem de onde
esperamos ou contamos. Muitas vezes, ele
surge por meio de alguém que não esperamos.
São momentos preciosos, que nos levam a
pensar que cada vida, cada pessoa, tem o seu
momento, o seu tempo nas nossas vidas.
Umas, mais prolongadas. Outras, mais curtas.
Importa que tenhamos o discernimento de
perceber a importância de cada uma delas.
Porque nunca sabemos para que momento podemos ser precisos. Ou até
aquela pessoa que parecia ser sem importância, afinal, pode ser e muito.
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com novos cânticos, melhorando a
cada dia que passa as suas prestações.

Como sempre em Dezembro celebrase o natal, e na nossa igreja local as
nossas crianças e adolescentes da
Escola Dominical preparam para
todos nós uma festa alusiva ao
nascimento do Senhor Jesus, para
que assim o natal não deixe de ter
como tema e figura central, Aquele
que é a origem do verdadeiro natal
e que deverá continuar a ser a razão
da existência do natal – o Senhor
Jesus. Ele foi bebé mas muito antes
disso era Deus, necessitando fazer-se
homem para nos poder salvar
remindo-nos do nosso pecado, e que
ainda hoje continua sendo Deus e
Homem glorificado nos céus, tendo
recebido poder e autoridade sobre
todas as coisas para todo sempre.

Por parte dos adultos, como de
costume participaram a irmã
Ascensão com um cântico “acapela”.
O irmão Resende com dois cânticos
e o irmão António Augusto com dois
poemas. A mensagem da palavra de
Deus foi transmitida pelo irmão
Palmeiro, que uma vez mais muito
amavelmente aceitou o nosso
convite, apesar de pouco depois ter
também o culto de natal na sua
igreja local.
A finalizar, a Escola Dominical
apresentou-nos uma coreografia
muito bem preparada, feita no
escuro com o efeito de uma luz preta
em que só o branco das mãos se torna
visível, que ligado com uma música
espiritual transmite uma bela
mensagem. Isto vinha sendo feito
pelos mais “graúdos” que se
denominavam de “Pirilampos”,
podendo os mais pequenos ser
apelidados de “Mini-Pirilampos”
(continua)

Tivemos um grande número de
participações, quer das crianças e
adolescentes, como de alguns
adultos. Como é habitual além dos
cânticos, das poesias e dos jograis,
participou também o nosso grupo
juvenil que continua a nos deliciar
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Foi uma festa excelente pela
qual felicitamos a Escola
Dominical e as suas três monitoras,
Rosa, Cristina e Cláudia.

higiene, como o belo colorido das
flores que tornam cada culto ainda
mais agradável à alma e aos olhos.

Depois do final procedeu-se à
habitual distribuição de lembranças
àqueles que mais activamente ao
longo do ano colaboraram para o
funcionamento e actividades da
nossa igreja local. As irmãs que
zelam pelo asseio do local de cultos,
sem
elas
não
teríamos
o
indispensável e necessário asseio e

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES E CULTOS ESPECIAIS
DA IGREJA EVANGÉLICA EM ALGERIZ PARA 2010
Datas

Eventos

16 de Fevereiro, 15:30h.

Culto de Jovens e Escola Dominical

2 de Abril, 21:00h.

Culto Especial de Páscoa

25 de Abril, 10:30h.
3 de Junho, 10-19:00h.
27 de Junho, 7-20:00h.

Culto de Acção de Graças e Almoço
comemorativos do Cinquentenário.
Piquenique e Torneio de Futebol (Parque dos
Lagos, Codal)
Passeio da Igreja. Cruzeiro no Douro,
Comboio e Barco (com Almoço no Barco)

10 de Outubro, 15:00h.

Reunião de Jovens (Auditório em Carregosa)

31 de Outubro, 15:30h.

Culto Especial do 50º Aniversário

11 de Dezembro, 20:00h.

Ceia de Natal

19 de Dezembro, 15:00h.

Festa de Natal
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FALECIMENTO
Numa visita que fizemos 6 dias antes
da sua partida, em tom de brincadeira
nós e sua filha dizíamos-lhe que no
domingo seguinte ele iria à igreja, ao
que ele sorrindo dizia que sim com a
cabeça. Na verdade foi como que uma
profecia, em que no domingo a seguir
Este nosso irmão foi
não se veio a reunir com a igreja
durante muitos anos
local, mas melhor, juntou-se à Igreja
enquanto gozou de
Universal dos santos na glória.
saúde,
um irmão
sempre assíduo em todos os cultos e O funeral realizou-se no dia seguinte
eventos da nossa igreja
dia 29, tendo a cerimónia
local. Era um irmão muito
fúnebre sido realizada
sociável e conversador
pelo irmão Palmeiro
com
todos,
muito
Barros.
prestável, voluntarioso e
Ficam aqui uma vez mais
de bom trato.
as condolências aos
Nos seus últimos dias de
f a m i l i a r e s ,
vida foi visitado por
particularmente à irmã
alguns
irmãos
que
Ondina sua esposa, por
puderam ver a sua
quem devemos orar e
habitual boa disposição,
acarinhar com palavras
apesar do seu estado de
de encorajamento.
saúde ser crítico.
Após
prolongada
doença partiu para a
presença do Senhor no
dia 28 de Novembro
passado, o irmão
Joaquim Rodrigues.

“A assiduidade nos encontros fraternais é um bom sinal de vida cristã.”
“Não posso agradar a todos, mas posso agradar a Deus em Cristo Jesus.”
“O amor de Deus por nós é eterno. Não podemos alterá-lo, nem para mais,
nem para menos.”
“Se posso apontar o caminho para o céu ao falar de Jesus, é um pecado ficar
calado.”
“O túmulo vazio de Jesus fundamenta a nossa esperança de vida eterna.”
“Quando a nossa fé apenas é usada para nos capacitar a não fazer as coisas
erradas, estamos muito perto de perder o rumo.”
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Continuação da página 1
Depois da comemoração dos 49
anos, entramos de imediato no
período dedicado às comemorações
do cinquentenário, sendo o
primeiro evento a ceia de
natal realizada no dia
12 de Dezembro
passado.
Os
próximos eventos
irão realizar-se
em Abril. No dia 2
o culto especial
de Páscoa pelas
21 horas. No dia
25 será realizado
um culto de acção
de graças e almoço
comemorativos dos 50
anos da igreja em Algeriz.
Para este culto e almoço em que
esperamos a participação maciça de
toda a igreja, estamos a convidar
todos os irmãos colaboradores no
ministério da palavra de Deus e suas
esposas, a quem iremos oferecer o
almoço e algumas lembranças.

Jornaleco

No mês de Junho teremos mais um
ponto alto destas comemorações com
o piquenique e um torneio de futebol
inter-igrejas no dia 3 de Junho no
Parque dos Lagos em Codal.
Ainda em Junho e no dia
27 teremos o passeio
da igreja que será
bem
especial.
Faremos se Deus
quiser um cruzeiro
no
Douro,
viajando até à
cidade da Régua
de
comboio,
descendo depois o
rio Douro de barco,
onde nos será servido
o almoço e durante a
viagem apreciaremos a
paisagem deslumbrante das vinhas e
de toda a beleza daquela região, uma
das mais belas do mundo. Para mais
informação sobre os demais eventos
e cultos especiais a realizar em 2010
consultem o
calendário
dos
m e s m o s
na página 9

Billy Graham
Numa pesquisa realizada a Pastores protestantes Americanos no
final de 2009, concluiu-se que Billy Graham é o pregador vivo mais
influente da história recente do protestantismo. Actualmente com
91 anos, Graham pregou para mais de 200 milhões de pessoas, em
185 países com um único propósito: "ajudar as pessoas a encontrar
uma relação pessoal com Deus, que vem através de Jesus Cristo."
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A 24 de Janeiro de 2010 realizou-se
para efeitos legais mais uma
Assembleia Geral, servindo também
para debater e comunicar assuntos do
interesse da igreja, relativos à sua
organização e objectivos.
Depois de aberta a assembleia pelo
presidente da mesa, irmão Ernesto e
feita uma oração, foi lida e aprovada a
acta da última assembleia. De seguida
o irmão Carlos Oliveira a qualidade de
presidente da direcção e antes de
apresentar o relatório e contas de 2009,
apelou a que não se deve a pretexto da
tão falada “crise” contribuirmos menos
para a obra de Deus, se nas outras áreas
da nossa vida não temos feita qualquer
redução de gastos e que caso isso for
necessário, não seja o trabalho do
Senhor o primeiro a ressentir-se, mas
sim o último.
Depois
foram
feitos
vários
agradecimentos, começando pelas
irmãs que zelam pelo asseio do nosso
local de cultos, as quais muito se tem
empenhado para que o mesmo sempre
esteja bem asseado e nos sintamos ali
muito confortáveis. Ao G. Coral, pelo
que tem enriquecido a igreja nos seus
cultos especiais, como representando
a igreja em Congressos e Reuniões de
Jovens, etc. Também às três monitoras
da Escola Dominical que com muita
dedicação e paciência desenvolvem o
difícil trabalho que é tomar conta dos

nossos filhos e ensinar-lhes a palavra
de Deus. Foram feitos ainda
agradecimentos ao irmão José Luís pelo
trabalho feito no site da igreja que tem
sido reconhecido por muitos até de bem
longe, que nem sequer conhecemos.
Agradeceu-se a todos em geral pela sua
presença assídua, contribuições e
colaboração sempre que necessário.
A seguir foram apresentadas as contas,
feitas considerações acerca dos eventos
especiais do Cinquentenário. Chegados
ao ponto reservado aos assuntos de
interesse geral, foi comunicado pelo
ancião irmão Ernesto, que os anciãos
convidaram os irmãos António Oliveira
e Abel Pinho para seus conselheiros e
o irmão Helder Pinho para diácono da
igreja, tendo os mesmos aceite o
convite.
Depois de algumas considerações e
sugestões feitas por parte dos
presentes, a assembleia foi encerrada
com oração pelo irmão Augusto Pinho.
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