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Como sempre, desde há vários anos e
pela semana da chamada Páscoa,
mais especificamente no dia feriado
de sexta-feira pelas 21 horas, a igreja
local realizou um culto especial de
evangelização. Pela graça de Deus foi
mais um culto muito abençoado,
começando pelo elevado número de
visitantes convidados, parte deles
ainda descrentes, terminando com a

decisão de uma alma por Jesus Cristo.
A sala esteve repleta, havendo
necessidade de recorrer a bancos e
cadeiras de reserva, para acomodar
a todos que vieram assistir a este
culto. O culto começou com tempo
de louvor e oração, após o qual se
seguiram muitas  participações
musicais, por parte do Grupo Coral 2
belos cânticos, pelo Grupo Juvenil,

Ücontínua na página 4
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Conforme programado pelo plano de
eventos da nossa igreja local para
2011, realizou-se mais um piquenique
convívio. O mesmo foi realizado no
dia feriado de 23 de Junho, no mesmo
local dos dois anteriores – Parque dos
Lagos, em Codal.

Antes da hora marcada já muitos
estavam no local reservando sua
mesa, ou colocando as suas próprias
mesas, toldes e guarda-sóis para se
protegerem do sol quente com que
Deus nos presenteou nesse dia.

Após quase tudo estar preparado para
se começar o convívio, tivemos um
curto tempo de louvor e oração para
pedirmos ao Senhor a direcção e
protecção para tudo que iria decorrer
naquele local, tendo sido convidado
o irmão José Ferreira a fazê-lo por
todos nós. Logo de imediato, uns
conversavam, outros brincavam ou
jogavam futebol. Entretanto, outros
iam começando por preparar o
almoço, constante das inevitáveis
fêveras e barrigas grelhadas, acom-
panhadas pelo arroz de feijão. Pelas
12,15 horas estava o almoço pronto.

Foram dadas graças a Deus pelos
alimentos e os mais de 90 convivas
foram formando uma fila para ir
recolher o seu almoço, servido pelas
irmãs voluntárias que o prepararam.
Foi então tempo para comer e
conviver à mesa e partilhar suas
bebidas e sobremesas.

Após o almoço e de tempo suficiente
para a digestão ou fazer uma sesta,
pelas 14,35 horas todos foram
convidados paras um tempo de louvor
e meditação da palavra de Deus. Com
grande alegria todos cantaram alguns
coros de louvor ao Senhor. Tivemos
ainda leitura de um poema e duas
participações musicais, uma por parte
de António Resende, a outra pelas
irmãs Sara e Márcia. A meditação e
reflexão da palavra de Deus foi
transmitida pelo irmão Carlos A.
Oliveira, que falou sobre ‘Família’
com base em Mateus 12:46-50,
lembrando que para Jesus é mais
importante a família espiritual que a
carnal, falando também sobre os
privilégios e deveres que os membros
desta família de Cristo tem.
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Terminado este tempo dedicado ao
Senhor e às nossas almas, seguiu-se
tempo para o desporto e entrete-
nimento. Enquanto os mais robustos
fisicamente faziam mais um jogo de
futebol, os demais, orientados por 3
jovens da igreja – Mariana, Miriam e
Cátia, participavam num concurso
preparado pelos jovens para testar os
conhecimentos Bíblicos e seus dotes
de representar ou desenhar.

Por volta das 17,30 horas, hora
marcada para o lanche, ninguém
faltou e uma vez mais à volta da mesa
todos voltamos a confraternizar em
alegre convívio. Cerca de 45 minutos
decorridos foi feito o encerramento
oficial deste piquenique, com mais 2

cânticos   e  oração   de   despedida.

Para além da igreja local em Algeriz
que esteve presente quase a 100%,
tivemos entre nós alguns convidados
de outras igrejas, que em outras
ocasiões têm estado connosco, o que
demonstra que apreciam a nossa
companhia, o que muito nos alegra
também.

Graças ao nosso Deus por tudo que
nos concedeu. Obrigado às irmãs e
irmãos que prepararam o almoço, aos
que trouxeram mesas, guarda-sóis,
toldes, fogões, gás, instrumentos
musicais… E tudo quanto foi neces-
sário para o êxito deste convívio que
foi muito do agrado de todos que
participaram.

PENSADOR

”Aceitar o diferente exige que não tenhamos a nós mesmos por especiais.”

“Tu não precisas mudar para receber o amor de Deus, o amor dele é que te muda.”

“Doutrinas religiosas e milagres podem convencer pessoas, mas não convertem.
Conversão é atitude de ‘entrega’ ao amor gratuito de Deus.”

“Deus não nos livra DA tribulação, mas NA tribulação.”
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Ü continuação da página 1

2 cânticos igualmente. Participa-
ram ainda musicalmente o irmão
António Resende, desta vez acom-
panhado pelos músicos do Grupo
Juvenil, ainda outra participação
com um solo de Márcia, musi-
calmente acompanha-da pela sua
irmã Sara e Gerson Pereira. Houve
também tempo de poesia pelo
irmão A. Augusto e pela Cátia.
A Escola Dominical teve também
uma excelente participação com
uma representação teatral e 2
cânticos.
Após todas estas excelentes
participações, seguiu-se aquilo
que é a parte central do culto a
mensagem da palavra de Deus. A
mesma foi maravilhosamente
dirigida pelo Espírito Santo e
transmitida pelo irmão Duarte
Casmarrinha, baseada nas atitudes
tomadas, - distintas entre si - dos
dois salteadores que foram
crucificados ao lado do Senhor

Jesus. Os descrentes presentes
foram assim alertados e
convidados a seguir o exemplo
daquele que voltando-se para
Jesus, pediu que Ele se lembra-se
dele ao entrar no seu reino, pelo
qual recebeu na mesma hora a
certeza de que no mesmo dia
estaria com Jesus no paraíso.
Após a pregação, o irmão Carlos
Oliveira que dirigiu o culto fez um
apelo aos descrentes presentes a
receberem o Senhor Jesus, ao que
a, agora irmã, Dulce Pais, respon-
deu indo à frente e declarado
publicamente a entrega da sua
vida ao Senhor Jesus. Outros foram
convidados a fazer o mesmo, não
se tendo verificado mais nenhuma
manifestação pública, mas que se
espera tenham aproveitado para
reflectirem e o tenham feito já ou
venham a fazer muito em breve.
Foi mais uma noite em que
sentimos fortemente a presença
de Deus no nosso meio, o que nos
anima e dá força para permanecer-
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mos firmes nesta caminhada rumo
à glória, em que temos por missão
levar almas a Cristo.
Estamos gratos muito em especial

ao Senhor nosso Deus, como a
todos que se fizeram presentes,
aos que se empenharam em
convidar almas e a participar
activamente neste culto. Mais uma
vez o Senhor nos mostrou e
surpreendeu, pois quando pensa-
mos que nada mais há que
possamos esperar, Ele nos mostra
quanto a nossa fé é pequena e que
precisamos confiar cada vez mais
no Seu poder, pois Ele nos cercará
de bênçãos, maiores a cada dia.
Glória pois a Ele, agora e para
sempre. Amén.

Um dos grandes pioneiros do
evangelho da área do Porto e
Aveiro, partiu para a presença do
Senhor no passado dia 2 de Agosto.
Este nosso irmão foi obreiro
fundador de algumas igrejas
locais, entre elas, aquela que se
reúne em Algeriz desde há 51
anos. As cerimónias fúnebres
realizaram-se na igreja Batista de
Cedofeita na cidade do Porto, da
qual era membro desde há
bastantes anos. A nossa igreja
fez-se representar nas cerimónias
pelos seus Anciãos e pelo casal
co-fundador da igreja, António e
Lurdes Oliveira.Adolfo Oliveira  1934 - 2011
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No dia 31 de Julho com uma espessa
neblina, em autopullman novo e de
luxo, partimos de Algeriz pelas 7
horas da manhã para o nosso passeio
anual da nossa igreja local, que este
ano tinha como destino Montemor-o-
Velho. Como sempre, o nosso passeio
teve algumas paragens para
visitarmos locais de interesse
turístico. Neste caso, fizemos 3
paragens. A primeira em Mira junto
ao mar, para se fazer a pausa do
pequeno-almoço e apanhar o iodo e
a brisa do mar, que por aquela hora
ainda era muito fresca.

Após 45 minutos retomamos o
percurso em direcção à Figueira da
Foz,  para visitarmos uma das mais
belas cidades e praias de Portugal.
Dali partimos para a Serra da Boa
Viagem, uma zona florestal de grande
beleza com vista panorâmica por
excelência, para o mar e a cidade da
Figueira, mas que naquela hora não
pudemos apreciar devido à forte
neblina instalada sobre a Serra. Ali
como previsto, permanecemos para
abrir nossos farnéis e almoçarmos.

Como a neblina não permitia
desfrutar da beleza da Serra, logo que
almoçamos partimos para Montemor.
Logo que descemos a Serra, o sol
apareceu com grande intensidade
aquecendo-nos os corpos e a alma.

Muito rapidamente chegamos a
Montemor começando por visitarmos
o seu antiquíssimo castelo – anterior
à fundação de Portugal – grande e
bonito e que permitia uma vista
maravilhosa da planície em redor.
Após largos minutos de convívio no
castelo, local muito agradável e
acolhedor, subimos 2 Km. para visitar
o Parque Zoológico Europaradise, em
que fazendo um percurso de cerca de
2 Km pudemos apreciar e ver as
estimadas 250 espécies exóticas entre
aves e mamíferos ali existentes.

Deste modo terminaram os locais a
visitar, começando o nosso regresso
pelas 17,30 horas, para como
tencionávamos, parar na Curia para
lanchar, o que foi impossível, pois o
local encontrava-se super lotado, não
havendo ali espaço para lancharmos.
Por esse motivo só foi possível lanchar
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uns quilómetros mais adiante, após o
que voltamos ao autopullman, conti-
nuando a viagem cantando louvores
ao nosso Deus mostrando-Lhe o nosso
agradecimento.
Pelas 20,30 horas estávamos de novo

em Algeriz salvos de todos os perigos.
Agradecemos ao nosso Deus por mais
uma vez nos ter abençoado ricamente
e guardado de todos os perigos.

Agradecemos a todos os participantes
neste passeio e aos que colaboraram
pelas mais diversas formas para que
este passeio fosse agradável e
enriquecedor da nossa comunhão
fraterna. Um agradecimento parti-
cular ao irmão Manuel que uma vez
mais de forma incansável e
empenhada organizou e dirigiu este
passeio, o que foi fundamental para
que decorresse da forma impecável
como decorreu.

Este ano e por desejo demons-
trado, foi batizada em Perrães no
dia 19 de Junho, a irmã Carolina
Silva. Esta nossa nova irmã na fé
apesar de todos seus problemas de
saúde e não só, tem enfrentado
tudo com grande coragem e fé no
Senhor. Juntamente com seu
marido tem sido desde há 2 anos
uma grande bênção na igreja, pela
sua firmeza e pelo seu testemunho
perante vizinhos, conhecidos e
familiares, mostrando sua fé de
uma forma convicta. Desejamos a
este casal as mais ricas bênçãos do
Senhor, orando por eles para que
sejam cada vez mais confirmados
na fé.Carolina Silva
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MINHA ESPERANÇA PORTUGAL

Este ano, mais precisamente em
Dezembro nos dias 8, 9 e 10,
Portugal vai ser evangelizado como
nunca antes até agora. Isso se deve
ao patrocínio especial da associa-
ção Billy Graham, que tem contri-
buído para que em muitos outros
países do mundo se tenha
anunciado o evangelho em massa
nas televisões. Assim sucederá
também querendo Deus, no nosso
país. A nossa igreja aderiu como
igreja parceira deste projecto e
como colaboradora financeira,

tendo para isso já realizado uma
colecta para a ajuda nas despesas,
já que compete às igrejas
portuguesas suprir na terça parte
das mesmas. Nossa colecta já
entregue foi de 315 euros.

Resta-nos agora orar e empen-
harmo-nos em participar anun-
ciando este acontecimento aos
nossos colegas e amigos ou
convidando, como sugere a organi-
zação, nossos amigos ou vizinhos
a assistirem aos programas em
nossa casa, para de seguida os
evangelizarmos e convidarmos a
receberem o Senhor Jesus em seus
corações. Tudo o que fizermos
poderá vir a resultar em almas
ganhas para Cristo, que é o
objectivo principal de todo este
esforço que está sendo preparado
desde há bastante tempo.

Só Deus pode criar, mas tu podes valorizar o que Ele criou. Só Deus
pode dar a vida, mas tu podes transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode
dar a fé, mas tu podes dar o seu testemunho. Só Deus pode dar a paz,
mas tu podes semear a união. Só Deus pode dar a força, mas tu podes
apoiar quem desanimou.  Só Deus pode infundir esperança, mas tu
podes restituir a confiança ao teu irmão. Só Deus pode dar o amor,
mas tu podes ensinar ao teu irmão a amar. Só Deus pode dar a alegria,
mas tu podes sorrir a todos. Só Deus é o caminho, mas tu podes
indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas tu podes fazê-la brilhar- Só
Deus é a vida, mas tu podes dar aos outros a alegria de viver.
DEUS te abençoe...

SÓ DEUS PODESÓ DEUS PODE
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No passado mês de Março o irmão
Marco Freitas da Igreja Metodista
Wesleyana, deslocando-se à nossa
igreja local para nos ministrar a
palavra de Deus, perto de Vale de
Cambra teve um acidente de
viação. Não fosse a mão do Senhor,
poderia ter tido consequências
muito graves. O veículo capotou
algumas vezes, sendo que os 4
ocupantes não sofreram qualquer
ferimento, tendo o veículo ficado
bastante danificado, sem que
valesse a pena a sua reparação.

Mesmo sob o enorme stress que um
acidente destes causa ao mais
comum dos homens, o irmão Marco
teve a força suficiente, dada pelo
Senhor, para mesmo assim nos vir
ministrar a palavra de Deus como
era seu propósito, assim como seus
acompanhantes, pai, filha e
esposa.

Tudo isto nos tocou bem fundo,
pelo que a igreja olhando às
circunstâncias do sucedido e  das
possibilidades financeiras destes
irmãos serem modestas, passadas
duas semanas a igreja realizou
uma coleta especial para a compra
de um outro veículo automóvel.

A quantia levantada foi suficiente
e o nosso irmão ficou de novo com
meio de transporte próprio, tão
importante à sua vida diária e ao
seu ministério na obra do Senhor.

Reconhece que tudo pertence a Deus,
submete-te à autoridade, busca conselhos,
age com absoluta honestidade e integri-
dade, trabalha diligentemente, gasta com
sabedoria, evita dívidas, economiza com
prudência, contribui generosamente, não
cobices, nem sejas ganancioso, ensina os
filhos a lidar com o dinheiro, experimenta

uma vida de contentamento, estabelece um estilo de vida coerente
com o propósito de Deus, vive na perspectiva da eternidade.
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Hebreus 8:10
Muito antes das cartas do Novo
Testamento serem escritas, o profeta
Jeremias já afirmava que Deus faria
uma Nova Aliança; não mais escrita em
tábuas de pedra, mas impressa no
coração humano (Jeremias 31:31-33).

O homem sem Deus corrompe-se a cada
dia, pois é influenciado pelo meio em
que vive e pelos relacionamentos que
tem, mas aquele que se aproxima do
Senhor busca intimidade e se deixa
guiar por Ele. Assim, desfrutará de uma
vida restaurada a cada manhã: Uma
Nova Aliança.

Hoje vivemos este tempo novo, tempo
da Graça de Deus. Jesus é o Mediador
e o seu sangue é o sinal desta Nova
Aliança (Mateus 26:28).

Todo aquele que aceita Jesus como
Senhor e Salvador, recebe um Coração
Renovado e assim tornar-se-á partici-
pante desta aliança. O caminhar com
Jesus leva o homem à restauração. Só
Jesus pode operar o milagre da
renovação de corações.

Quando falamos em coração renovado,
não nos referimos ao órgão do corpo
humano, mas sim à alma. Jesus quer
que o nosso coração seja curado, sem
culpa, trauma, dor, ressentimento,
mágoa, tristeza. Ele deseja dar-nos um
novo coração, ou seja, uma alma livre,
(Ezequiel 36:26).

Um coração renovado é quebrantado:
Toda pessoa orgulhosa tem um coração
duro. A Bíblia diz que Deus resiste ao
soberbo (Tiago 4:6).

Mas não consegue rejeitar um coração
contrito, o quebrantamento demonstra
rendição, dependência total do Senhor.
Não se trata de lamento ou choro, mas
de uma entrega, sem reservas ao
Senhorio de Jesus. Um coração
quebrantado atrai a atenção de Deus,
e as mudanças virão a partir disso.

Um coração renovado é curado: Para
ter uma aliança com Deus, todas as
áreas da vida deverão estar abertas
para receber a cura. Ser curado na
alma é saber que a sua vida está nas
mãos de Deus e tudo concorrerá para
o seu bem (Filipenses 4:6).

Um momento de aflição pode
acontecer, mas aquele que tem um
coração renovado logo recebe a Paz, e
não vive mais debaixo da ansiedade,
porque crê no cuidado do Senhor
(1Pedro 5:7-10).

Na vida ocorrem situações que ferem
a alma, e geralmente as feridas são
causadas pelas pessoas mais queridas:
pais, maridos, esposas, filhos, irmãos,
noivos, e amigos. A tendência humana
é alimentar tais feridas, mas quem tem
um coração renovado é benigno,
compassivo e perdoador (Efésios 4:32).

Esta é a hora de abrir o coração para
Jesus, nada pode ficar escondido. Diz
ao Senhor: Eu abro o meu coração e
desejo que ele seja renovado por Ti.
Arranca Senhor, tudo que impede o
meu caminhar contigo, eu quero ter
uma alma quebrantada, e curada.
Ajuda-me Deus, a ser um vencedor.
Amén.
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Tem sido nosso desejo constante,
o de embelezar e tornar mais e
mais confortável o nosso local
onde nos reunimos para adorar e
louvar a Deus e ouvir Sua palavra.
No mês de Março como anunciado
em Assembleia Geral em Janeiro,
foi colocada uma nova porta de
entrada, mais larga e moderna e
também mais bonita.

Como também o placar de identi-

ficação da nossa igreja se
encontrava bastante deteriorado
e envelhecido, foi feita uma nova
impressão com mais cor e brilho e
informação mais actualizada e
completa.

Deste modo o nosso local de cultos
a cada ano que passa, vai-se
tornando mais atraente e
confortável, o que também honra
e glorifica o Senhor.

MELHORAMENTOS NO LOCAL DE CULTOS
NOVA PORTA E NOVO PLACAR

1. “Que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus.”
Sonhos de Deus? Deus não dorme, logo não tem sonhos. Tudo o que Deus quer e intenta,
sempre, mas mesmo SEMPRE, se cumpre. O homem não tem controlo nos seus sonhos e não
pode inviabilizar os desejos de Deus. Em vez de andarmos à procura dos "sonhos de Deus",
devemos realizar, com a ajuda divina, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Bem
acordados!

2. “Quero ser um herói da fé, como os da Galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11."
Não há nenhuma galeria de heróis da fé. Há homens que serviram bem a Deus e foram um
exemplo de fé e serviço. Deus não nos chama para sermos heróis, chama-nos para sermos
discípulos e servos do Deus altíssimo. Só há verdadeiramente um protagonista na fé: é Jesus
Cristo!

3. “Vou dar o meu melhor para Deus, Ele quer o meu melhor”
O melhor do homem é insuficiente para Deus. Todas as nossas justiças, obras e esforços são
como trapo da imundície para Deus. Aquilo que Deus deseja de nós, não é o nosso melhor,
é a nossa vida total. Todo os esforços apartados de Deus e da sua vontade, por melhor
intenção que se tenha, nada prestam para a eternidade.

4. "Jesus é o meu único ídolo."
Ídolo? Um ídolo é uma coisa que se interpõe entre uma pessoa e Deus. É algo que separa e
afasta a pessoa de Deus. Fará algum sentido dizer que Jesus é um ídolo? Não! Jesus é o
Mediador entre Deus e os homens. Jesus é o salvador, o Senhor e O próprio Deus. Comparar
Jesus a um ídolo é uma heresia a roçar a blasfémia.

5. “Deus acredita em nós!”
É a mais pura das futilidades. Até pode massajar o ego humano, mas é uma falsidade e
desvia-nos do Deus verdadeiro. Um deus que precisasse acreditar nas suas criaturas era um
deus fraco e falso. Deus é soberano e omnisciente, conhece muito bem todos os pensamentos
e intenções humanas, mesmo antes de as conhecermos. São os homens que precisam acreditar
em Deus e não o contrário.

5 clichés a evitar!
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No dia 7 de Agosto de 2011 foi
celebrado o matrimónio da Cláudia
com o António. A cerimónia e o
almoço foram realizados na Quinta do
Castelo em Castelões. A celebração
foi dirigida pelo irmão Hélder Pinho,
tendo participado musicalmente os

grupos coral e juvenil da nossa igreja.

Queremos deixar aqui uma mensagem
de parabéns ao novo casal com votos
das maiores felicidades e de agradeci-
mento à Cláudia por tudo que fez em
prol da igreja local enquanto
membro, especialmente servindo na
Escola Dominical, cuidando e
ensinando às crianças a Palavra de
Deus.

Devido a motivos profissionais do
António, a Cláudia vai deixar-nos,
esperando nós que esta separação
seja curta e voltem novamente para
perto e os possamos ter novamente
entre nós.

Mais um casal da nossa igreja
realizou suas bodas de prata
matrimoniais. A 16 de Agosto fez 25
anos que Ana Maria e Manuel Silva

se uniram em matrimónio. A nossa
igreja à semelhança do que tem
feito de há alguns anos para cá,
homenageou também este casal por
este evento tão especial, infeliz-
mente cada vez mais raro.

No final do culto de 14 de Agosto
foram oferecidas pela igreja duas
lembranças ao casal e dadas graças
a Deus por eles e sua família, a qual
tem sido de grande bênção para
nossa igreja local, tendo sido ainda
pedido que o Senhor os continue
abençoando ricamente.


