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No dia 24 de Outubro de 2010 com
início às 15 horas, e durante 3 horas
realizou-se um culto comemorativo
dos 50 anos da nossa igreja local.
Foram 3 horas em que quase não
demos conta do tempo passar, em que
louvamos e agradecemos a Deus por
todos estes 50 anos em que Ele nos
tem abençoado com bênçãos sem
conta, em que mesmo no meio dos

momentos mais difíceis, sempre nos
protegeu e guardou, dando-nos a
vitória.
A abertura do culto foi feita com uma
oração de agradecimento a Deus,
feita pelo primeiro membro da igreja,
António Oliveira, que agradeceu ao
Senhor por todos estes anos; pelas
pelas bênçãos concedidas, pelas
almas salvas ao Ü continua na página 3
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REUNIÃO DE JOVENS
Daniel, isso possa ser bem difícil, pois
quando honramos o Senhor; Ele
também nos honrará.
Para além das igrejas participantes,
outras igrejas estiveram representadas, o que muito nos alegrou e
fez com que a sala embora grande
ficasse perto de estar repleta.

No dia 10 de Outubro de 2010 foi
realizada mais uma Reunião de Jovens
inter-igrejas, a qual no que respeita
ao seu programa e organização foi da
responsabilidade da nossa igreja local
em Algeriz.

Foi um tempo muito abençoado, em
que Cristo e o seu evangelho foi mais
uma vez anunciado em Carregosa e
alguns descrentes estiveram entre
nós, uns parcialmente, mas outros
mantiveram-se até ao fim, mostrando-se agradados com o que viram
e ouviram. O nosso desejo e oração é
para que todos eles através desta
semente que foi lançada, possam vir
a fazer a sua decisão por Cristo Jesus.

Mais uma vez e para que fossem
reunidas as condições de espaço e
conforto, o local da mesma, foi no
Auditório da Junta de Freguesia em
Agradecemos a todos que vieram e
Carregosa.
colaboraram. À Junta de Freguesia
O número de assistentes e de pela cedência do local, como a toda
participações foi o maior de sempre, igreja em Algeriz que colaborou com
desde que ali realizamos outras a sua presença maciça e apoiou em
reuniões de jovens. Participaram oração.
musicalmente sete igrejas, o que fez
com que a mesma se prolongasse mais
tempo que o habitual.
A pregação da palavra de Deus foi
proclamada pelo irmão Carlos
Rodrigues, que falou muito particularmente aos jovens. Baseado no
exemplo de Daniel e seus três amigos,
exortando os jovens a se manterem
firmes e fieis ao Senhor, ainda que
muitas vezes, como sucedeu com
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longo destes anos, inter-cedendo
por outros que tendo passado pela
igreja se afastaram, para que
sejam de novo despertados e
voltem, se convertendo verdadeiramente.
De seguida o ancião da igreja
Carlos Oliveira que dirigiu este
culto, fez uma breve meditação
sobre I Samuel 7:2-12, focando em
particular a expressão “até aqui
nos ajudou o Senhor”, mostrando
que assim como Deus nos ajudou
no passado, nos ajudará no
presente e no futuro, assim nós
sejamos fieis e confiemos nas Suas
promessas. Tendo exortado a
igreja a que seja firme, mantendo
sua esperança e animo no Senhor,
porque se assim fizer, o futuro
certamente irá ser de bênção e
vitória.

as da igreja local, com as crianças
da Escola Dominical, o grupo
musical dos nossos 5 Adolescentes,
o Grupo Coral, Márcia e António
Resende cada um com um solo e
mais um poema dedicado ao
evento pelo irmão António
Almeida. Depois participaram os
convidados: primeiramente o
jovem casal de irmãos Jonatas e
Priscila Pereira, que na sua
infância fizeram parte da Escola
Dominical da nossa igreja, que nos
deliciaram com um cântico com
letra e música de sua autoria,
tocada ao teclado com muita
destreza pelo Jonatas. Igualmente
a seguir o irmão José Manuel, de
Azagães, também nos deliciou com
2 cânticos.
Antes da participação do irmão J.
Mário que uma vez mais muito
amavelmente acedeu ao nosso
convite, tendo cantado algumas
músicas do seu vastíssimo
repertório, o grupo de jovens da

Seguiram-se muitas participações
musicais e outras, começando com
Página 3

Ü continua na Página 4

Igreja Evangélica em Algeriz

Jornaleco

e algumas pessoas interessadas no
evangelho que nos últimos tempos
tem estado entre nós.
Na parte final tivemos a pregação
da palavra de Deus, que nos foi
ministrada pelo irmão Palmeiro
Barros, ex Ancião da nossa igreja
durante 18 anos, que com grande
poder do Espírito Santo falou da
obra do Senhor Jesus na cruz do
calvário, apelando aos presentes
que ainda não tenham certeza da
sua salvação, que aceitem a Jesus
como seu Salvador. Constatamos
pelo que ouvimos que o poder da
mensagem não se deve a ser longa,
mas a ser profunda. Por isso todos
sentiram que o Espírito estava
operando com liberdade, ficamos
convictos de que mais tarde ou
mais cedo o resultado desta
semente
que
foi
lançada
frutificará.

Ü continuação da página 3

nossa igreja apresentou-nos o que
seria a grande e excelente
surpresa do dia, uma apresentação
vídeo de 16 minutos, em que foi
feito um historial da igreja,
incluindo
uma
excelente
representação cinematográfica
interpretada por eles mesmos, de
como tudo começou, desde o
encontrar do folheto na beira da
estrada, aos contactos feitos, o
inicio dos cultos e a perseguição,
concluindo com um resumo
Depois de mais uma participação
fotográfico do que tem sido o
do Grupo coral da igreja e um
último ano da igreja, com
particular incidência nos eventos
comemorativos do cinquentenário.
Espontaneamente no final da
apresentação, a mesma foi
aplaudida, reconhecendo-se a sua
excelente realização por parte dos
nossos jovens.
O local de cultos esteve uma vez
mais repleto, incluindo convidados
Página 4
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cântico entoado pelos presentes,
o Ancião da igreja Ernesto
Oliveira, fez os agradecimentos
terminando com oração, ao que se
seguiu um lanche de confraternização em que havia toda a
variedade de aperitivos e doces
trazidos e oferecidos pelas irmãs
da igreja, acompanhado e
“regado” com branco, tinto e
outras cores, que foram provi-

denciados pelos irmãos. Só depois
das 20 horas terminava a
comemoração. Foi um tempo rico
em comunhão e confraternização,
em que foi sentida fortemente a
bênção e presença do Senhor no
nosso meio, pois era Ele o alvo de
tudo que quisemos realizar neste
nosso ajuntamento. Glória pois a
Ele assim como toda a honra lhe
seja dada.

Calendário de Cultos especiais e eventos para 2011
22 Abril

Culto especial Páscoa 21h

23 Junho

Piquenique 10 - 18h

31 Julho

Passeio da Igreja 07 - 20h

23 Outubro

Culto especial de 51º Aniversário 15h

13 Novembro

Reunião de Jovens 15h

10 Dezembro

Ceia de Natal 20h

18 Dezembro

Culto especial Natal 15h
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saborear variados aperitivos tais como
rissóis, panados e croquetes. De
seguida foi-nos servido o prato
principal, sendo um dos mais típicos
e apreciados da região, a vitela
assada
em
forno
de
lenha
acompanhada de arroz de forno e
batata assada, isto tudo regado ao
gosto de cada um com as bebidas
No dia 11 de Dezembro de 2010, com dispostas desde vinhos, refrigerantes
enorme entusiasmo e expectativa e águas.
mais de 90% (60 pessoas) da Igreja
Após todos estarem saciados fez-se a
Evangélica em Algeriz juntou-se num
habitual pausa para um tempo
jantar de confraternização a que
dedicado ao louvor e meditação da
chamamos de Ceia de Natal para
Palavra de Deus, tendo a parte do
gozarmos de várias horas de
louvor sido dirigida pelo irmão José
excelente e agradável convívio e
Luis Oliveira e musicalmente
comunhão entre todos. O que sempre
acompanhados pelo Josué, Márcia,
é
de
grande
proveito
para
Sara e Gérson. Intercalando com o
fortalecimento dos nossos laços de
louvor o irmão José Luis deu algumas
amizade humana e fraternidade
reflexões sobre o viver em comunhão.
espiritual.
A seguir o irmão Ernesto Oliveira fez
O local escolhido foi um espaço uma curta exposição da Palavra de
acolhedor
numas
instalações Deus falando sobre Guerra, Paz e
modernas com muito conforto, Conflitos neste mundo assim como a
decoração simples e de bom-gosto, nível espiritual, o qual (o espritual)
situando-se em Valgalhardo a poucos foi solucionado pela pessoa do Senhor
Jesus Cristo na Cruz do Calvário
quilómetros da nossa Igreja local.
estando a paz com Deus deste modo
A concentração dos irmãos e amigos
teve início pelas 20h, sendo que pelas
20:30h com todos acomodados nos
seus lugares se deu início ao jantar
dando-se graças pelos alimentos pelo
irmão Hélder.
Antes mesmo de sermos servidos com
um bom consomé de legumes que nos
aconchegou o estômago, podémos já
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espiritual que todos nós tivemos o
privilégio de desfrutar.

garantida àqueles que crêem e
aceitam essa obra mediadora
realizada a favor de todos.
Terminado este tempo espiritual foinos servido a sobremesa de leite
creme, um café e um saboroso
digestivo oferecido pelo irmão Manuel
Silva. Simultaneamente foi feito um
passatempo bíblico por meio da
Palavra de Deus para exercitação dos
conhecimentos
bíblicos.
Como
recomepsa aos participantes foi
sorteado entre todos um cabaz
recheado
de
alguns
géneros
almientares. O feliz comtemplado foi
o irmão Hélder Pinho.
Por esta altura, e sendo já 00:30h, e
o facto de dentro de poucas horas se
dar lugar aos cultos habituais de
Domingo – Ceia do Senhor e pregação
da Palavra de Deus – foi dado por
encerrado mais este evento da nossa
Igreja local. Assim, despendindo-nos
uns dos outros cada um se dirigiu para
sua casa contentes, animados e
satisfeitos
pelos
momentos
partilhados, pelo alimento físico e

A união e a boa disposição sentida e
expressada por todos leva-nos à
convicção de que este evento foi mais
um daqueles que deixou todos
completamente satisfeitos e ansiosos
pela próxima oportunidade de
estarem juntos em igual comunhão.
Agradecemos
a
todos
que
participaram com a sua presença os
quais com a sua boa disposição e
espírito de união contribuiram para
tão excelente comunhão entre todos.
Não podendo deixar de registar a
colaboração activa do irmão Manuel
Silva que com o seu dom peculiar
consegue sempre motivar enorme
número de irmãos a participar nos
eventos da nossa Igreja. Sendo neste
caso de assinalar que esta foi a Ceia
de Natal com maior número de
participantes. Acima de tudo o que já
foi dito, resta-nos dar graças ao Nosso
Deus que em tudo nos orientou, guiou
e guardou. Sendo sempre o nosso
propósito, em tudo quanto fizermos,
honrarmos e glorificarmos o Seu nome.
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Mais um ano passou e como sempre
no mês de Dezembro se realiza um
culto especial de festa de natal, em
que os principais intervenientes são
as crianças e jovens da nossa igreja
local. Para o evento foi escolhida a
data de 19 de Dezembro iniciando-se
pelas 15:00h. Mais uma vez o local de
cultos esteve repleto, estando entre
nós algumas pessoas que alguns
irmãos se empenharam em convidar.
O programa começou com um tempo
de louvor, seguindo-se depois um
vasto numero de participações
musicais, peças teatrais, jograis,
poesia, participações do grupo coral,
grupo juvenil, e também uma peça
teatral sobre a passagem de João 11
que fala da ressurreição de Lazaro
representada pelos elementos do
grupo coral, seguido de um cântico
que falava desse mesmo milagre do
Senhor Jesus.

homens, oferecido por Deus na Pessoa
do Senhor Jesus Cristo.
No final do culto procedeu-se como
habitualmente á distribuição de
lembranças, a começar pelas crianças
da escola dominical, como também a
muitos dos que de uma forma mais
activa colaboram nas varias áreas e
departamentos da nossa igreja local,
entre eles o grupo coral, grupo de
jovens, professoras da escola
dominical, irmãos José Luís Oliveira
e José Pereira, Anciãos da igreja e o
grupo das irmãs que ao longo do ano
zelam pelo asseio do nosso local de
cultos.
Foi mais um culto em que todos nos
sentimos ricamente abençoados e
outros através do que viram e
ouviram, tiveram a oportunidade de
fazer a melhor decisão das suas vidas
que é receber em seus corações o
melhor Presente, que é o Senhor
Jesus Cristo enviado pelo Pai a este
mundo para a salvação de todo aquele
que nele crê.
Agradecemos a todos, desde as
crianças aos adultos pelo empenho e
dedicação que tiveram, ensaiando e
preparando todas as participações

Por entre todas estas participações
deu-se lugar á mensagem da palavra
de Deus, a qual foi ministrada pelo
irmão Carlos Rodrigues que falou
sobre o presente mais rejeitado pelos
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com que nesse dia nos deliciaram.
Ao irmão Carlos Rodrigues que muito
amavelmente aceitou o convite e pela
mensagem da palavra de Deus que nos
transmitiu.

Agradecemos principalmente todas
estas coisas ao nosso Deus, a quem
deve ser dada toda a honra e toda
glória.

Hélder para orar, pedindo ao Senhor
a direcção para todas as coisas, muito
embora de ordem secular, fossem
tratadas de modo a contribuírem para
honra e glória de Deus, como nos
ensina a Sua palavra.

A 30 de Janeiro no final do culto
habitual de domingo, realizou-se mais
uma assembleia geral ordinária da
nossa igreja local.
Esta assembleia constava de 3 pontos;
Leitura e aprovação da acta da última
assembleia. Apresentação e aprovação do Relatório e Contas de 2010.
Assuntos de interesse geral.
Na qualidade de presidente da mesa
da assembleia, o irmão Ernesto deu
inicio aos trabalhos, pedindo ao irmão

Após a leitura da acta pelo irmão
Louis Philippe, a mesma foi aprovada
por unanimidade. Seguidamente, na
qualidade de presidente da direcção,
o irmão Carlos Oliveira fez algumas
considerações sobre 2010, dizendo
que foi um ano marcante e muito
especial para a igreja e todos nós, isto
por várias razões. Foi o ano do
cinquentenário da igreja, tendo sido
assinalado com vários eventos
especiais que decorreram acima das
nossas expectativas, contribuindo
para uma maior união entre todos e
dando-nos momentos de grande
comunhão e alegria.
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Após dois meses de internamento
Hospitalar nos cuidados intensivos,
devido a uma intervenção cirúrgica
delicada, com 64 anos de idade,
partiu para a presença do Senhor no
dia 05 de Dezembro de 2010, a irmã
Adelaide Tavares Pinho. Esta nossa
irmã foi durante os seus 50 anos de
vida cristã muito fiel ao Senhor.
Enquanto gozou de saúde foi uma
irmã sempre assídua em todos os
cultos e eventos da nossa igreja local.
Era uma irmã que apesar de todos os
seus problemas de saúde, e mesmo
sendo a única do seu lar que seguia
os caminhos do Senhor, nunca
ouvimos da sua boca um só esboço de
lamento, antes pelo contrário,

mostrava sempre um sorriso nos
lábios.
Quase todo o tempo do seu
internamento esteve em coma, outras
vezes embora não estando inconsciente, não podia comunicar-se com
aqueles que a visitavam, a não ser por
pequenos acenos de olhos ou cabeça.
Porém, numa das últimas vezes que
foi visitada, em que se encontrava
melhor, podendo apenas expressar-se
com o movimento dos lábios pudemos
ler através dos mesmos, as seguintes
palavras: “Não posso falar, mas posso
orar” dirigindo seus olhos para o céu
enquanto proferia estas palavras. Esta
frase veio confirmar a todos nós que
conhecendo
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ela o seu estado de saúde, a nossa
irmã mantinha ainda bem firme a sua
fé no Senhor.
No dia 6 de Dezembro de 2010 às 16h,
num dia bastante chuvoso, mesmo
assim um grande número de pessoas
se juntou para assistir ao seu funeral
e a acompanhar até à sua sepultura.
O irmão Carlos Rodrigues foi quem
dirigiu a cerimónia fúnebre, tendo
falado primeiramente no local de
cultos da nossa Igreja, onde a irmã
Adelaide esteve desde das 13h do dia
5, voltando a falar de novo no
cemitério antes do corpo descer à
sepultura. O irmão Carlos na sua
pregação e considerações sobre a
palavra de Deus, lembrou a todos os
presentes, em particular àqueles que
ainda não possuem a certeza de qual

será o seu destino eterno, que não
esperem que a morte lhes “bata à
porta” pois a oportunidade de
salvação está em Cristo, apenas
enquanto vivemos nesta terra.
Esta irmã deixou em todos nós um
grande sentimento de saudade que só
terá seu fim um dia quando nos
encontrarmos na Glória. Ficam aqui
as nossas mais sentidas condolências,
particularmente ao seu marido
Fernando, que ainda que no meio de
tão profunda e irreparável perda seu
coração foi tocado pelo Senhor, o que
sem dúvida também se deve ao
testemunho deixado pela sua esposa.
O que levou que a partir de então se
tenha vindo a reunir connosco para
ouvir a Palavra de Deus, o que muito
nos conforta e alegra.

Conforme o normal e natural curso da vida,
há uns que partem enquanto outros vão
nascendo. Temos a alegria de comunicar
no nosso JornalEco o nascimento de mais
uma vida trazida pelo Senhor a este mundo.
Trata-se de uma bebé a quem foi dado o
nome de Rute. Os pais são membros da
nossa Igreja local, Patrícia e Paulo Pereira
que desde há alguns anos se encontram
emigrados na Bélgica, local onde nasceu a
Rute no dia 14 de Setembro de 2010.
Para a Rute, seus pais e mana Raquel
enviamos os mais sinceros parabéns e
desejos de que o Senhor abençoe ricamente
esta família a quem muito amamos.
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terceiro ponto desta assembleia
(assuntos de interesse geral), apelando
a uma maior participação na Ceia do
Senhor, quer por parte de alguns que o
deixaram de fazer, como aos que nunca
o fizeram apesar de já terem feito
confissão de terem recebido Jesus
como Salvador. Apelou também a uma
mais
cuidada
pontualidade
e
assiduidade aos cultos. Finalmente
falou aos jovens, dizendo que a igreja
conta com eles e que podem contar
com o apoio da liderança da igreja, já
que com o passar do tempo se tornará
imperioso que alguém dê continuidade
a esta igreja local, sendo neles que
reside e está depositada a nossa
confiança que o venham a fazer,
seguindo o exemplo dos que os
precederam, podendo vir a fazerem
mais e melhor.

OR
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Fez ainda diversos agradecimentos
pessoais e colectivos aos que em 2010,
pelas
mais
diversas
formas,
contribuíram para que o ano decorre-se
de forma tão agradável, o que também,
contribui para um maior estímulo e
alento aos Anciãos da igreja, fazendoos sentirem-se apoiados e mais
confiantes, sabendo que para além da
certeza da ajuda do Senhor, podem
Seguidamente foi dada a palavra aos
contar com o apoio e colaboração de
presentes, tendo participado vários
toda a igreja.
irmãos
e
irmãs,
fazendo
Depois
destas
considerações
e agradecimentos e elogios de como
agradecimentos, apresentou o relatório todas as coisas tem sido feitas e
e contas respeitantes às receitas e planeadas. Houve também sugestões
despesas do ano de 2010, tendo em para melhorias. Foram feitos alguns
separado, apresentado a contabilidade agradecimentos pessoais a alguns dos
respeitante às receitas e despesas do presentes, o que veio mais uma vez
cinquentenário. A terminar esta sua provar e demonstrar o bom espírito de
intervenção o irmão Carlos Oliveira fraternidade existente entre nós.
informou os presentes, das ofertas e Foi a assembleia mais assistida e
dos projectos que em reunião de órgãos participada de sempre, decorrendo
sociais, foi decidido levar a efeito em sempre num espírito muito positivo e
2011.
construtivo. Deu-se por encerrada esta
Após apresentadas e aprovadas as assembleia com uma oração por parte
contas, o irmão Ernesto deu inicio ao do irmão Carlos Oliveira.

