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CULTO ESPECIAL
51º ANIVERSÁRIO

No passado dia 23 de Outubro
realizou-se um culto especial
comemorativo do quinquagésimo
primeiro aniversário da nossa igreja
local. Foi um culto rico de conteúdo,
onde sentimos a presença do nosso
Deus e a direcção do seu Espírito
Santo, como uma atmosfera de
grande harmonia. Começando pelo
elevado número de presenças,

podemos com toda a garantia dizer
que foi o maior de sempre, ficando
pessoas na escadaria devido à falta
de espaço na sala. Entre os presentes
um bom número eram descrentes,
alguns visitavam-nos pela primeira
vez. Das visitas presentes tivemos
representadas 6 igrejas, entre elas a
de S. Paio de Oleiros e o irmão José
Manuel da igreja em Azagães,
Ücontínua na página 2
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presente o que foi o passado desta
igreja, de como cresceu e se consolidou através dos 51 anos de
existência, e que todos esperamos
continue crescendo no futuro para
glória de Deus na conversão de almas.
Para marcar esta data foi também
editado pelos mesmos jovens, um
boletim especial dedicado à igreja,
por titulo “Memórias do Amanhã”,
com entrevistas, datas importantes,
convidados a participar musical- curiosidades e opiniões de grande
mente. Pela igreja local participaram parte dos seus membros.
musicalmente, Carla e Gerson
Pereira, António Resende, Márcia e Como não podia deixar de ser em dia
Sara e o Grupo Coral. Com poemas de aniversário, no final, tivemos um
alusivos à igreja local participaram; lanche de confraternização. O
Lurdes Oliveira, António Augusto, Ana referido lanche foi realizado na
garagem do irmão José Luís Oliveira,
Maria Silva e Manuela Campos.
onde pudemos degustar várias
A convite para ministrar a Palavra de iguarias, entre doces e salgados,
Deus, tivemos o jovem missionário “regados” com néctares ao gosto de
Chileno em Portugal, Pablo Urrea, cada um entre os diversos à
acompanhado da esposa Priscila disposição, tudo, amavelmente e
Batata Urrea. Além da pregação, o generosamente oferecido pelos
irmão Pablo cantou 2 cânticos de irmãos e irmãs da igreja, que como
sempre trouxeram em abundância e
louvor ao Senhor.
qualidade, sobrando ainda bastante.
Para este evento o Grupo de jovens,
André, Mariana, Miriam, Cátia, Pedro,
Gerson e Martin, prepararam uma
muito completa exposição da história
da igreja ao longo da sua existência,
com fotos, documentos, objectos e
literatura associada à igreja. Esta
exposição pôde ser apreciada por
todos no r/chão do edifício da igreja,
tendo sido muito elogiada e
reconhecido o seu valor e importância, para dar a conhecer no
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participaram musicalmente e com
poemas, ainda ao Grupo Coral. Ao
casal de missionários Pablo e Priscila.
A toda a igreja que orou, convidou
amigos e familiares, colaborou
trazendo lanche… Ao irmão José Luís
que cedeu gentilmente sua garagem
para lancharmos comodamente, ao
irmão Ernesto trazendo as mesas.
Estamos gratos a todos, muito
Foi uma tarde muito abençoada, que especialmente ao nosso Deus que uma
por certo irá ficar bastante tempo na vez mais nos concedeu a alegria de
estarmos reunidos, gozando da Sua
nossa memória.
comunhão.
Agradecimentos.
Como é de direito, não queremos
deixar de reiterar os nossos
agradecimentos a todos que contribuíram para a realização deste
evento.
Ao Grupo de jovens, à igreja em
Oleiros, Ao irmão José Manuel, a
todos que da nossa igreja local

«O amor é o mistério mais profundo e mais
sublime do universo, origem e termo de todas
as coisas; exige, porém, força de carácter,
fidelidade, perspicácia de inteligência,
delicadeza de coração e, sobretudo,
disponibilidade para o diálogo, aceitação e
abertura ao outro, disposições raras na nossa
sociedade. Mas as coisas raras são,
frequentemente, as mais encantadoras e
trata-se de dirigir para elas o olhar, o coração
e o espírito dos homens do nosso tempo.»
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igreja de fora.
Foi um bom tempo de louvor ao
Senhor, aprender mais a Sua
palavra e testemunhar, visto alguns
descrentes estarem presentes,
alguns pela primeira vez.
Uma nota de destaque desta
reunião foi a estreia de um grupo
musical da nossa igreja, constituído
pelos jovens; Josué, Gerson,
Pedro, Cátia e Carla Pereira. Foi
uma agradável surpresa como um
belo cântico que apresentaram.

Mais um ano passou e uma vez mais
coube à nossa igreja local a
responsabilidade de organizar e
efectuar a Reunião de Jovens interigrejas.
Agradecemos às igrejas presentes
Como vem sendo hábito, a Reunião e participantes. À igreja local que
realizou-se no dia 13 de Novembro esteve presente em massa, que
no Auditório da Junta de Freguesia orou e se empenhou em fazer
em Carregosa, que uma vez mais convites. Ao irmão Elizeu, à Junta
muito amavelmente nos cedeu o de Freguesia que amavelmente nos
espaço para ali nos reunirmos com permitiu reunir ali sem qualquer
todas as condições de conforto e contrapartida.
de espaço.

Agradecemos ao nosso Deus que em
A Reunião teve uma boa tudo nos guiou e abençoou
assistência, muito perto das 150 ricamente.
pessoas, estando representadas 11
igrejas, tendo 5 delas participado
musicalmente. A pregação do
evangelho foi ministrada pelo
irmão Elizeu Alves que falou sobre
os problemas da sociedade do
tempo do profeta Ageu (cap. 1),
tão actual nos nossos dias, em que
o povo de Deus se tem dedicado a
si mesmos, deixando Cristo e a
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Maria de Lurdes Pinho Ferreira
1938 - 2011
Após sofrer um AVC em Agosto de
2009 que a deixou paralisada, sem
fala e acamada durante 2 anos, a
irmã Lurdes foi chamada à presença
do Senhor no dia 1 de Setembro de
2011.
Esta irmã conheceu o evangelho do
Senhor Jesus a quem recebeu como

Salvador há mais de 30 anos, sendo
membro da igreja em Algeriz há mais
de 25 anos. Era uma irmã muito
assídua aos cultos muito embora a sua
vida de muito labor. Era também uma
irmã muito querida de todos, muito
dada ao convívio e diálogo. Seu
funeral foi realizado no dia seguinte
sendo a cerimónia fúnebre presidida
pelo irmão Palmeiro que aproveitou
de modo excelente a presença de
grande
número
de
pessoas
descrentes, para falar da necessidade
de se estar preparado para se ser
chamado deste mundo, advertindo
que só está preparado para se
encontrar com Deus, aqueles que
conheceram Jesus como Salvador,
como a irmã Lurdes conhecia.
Apesar da certeza que temos de que
a nossa irmã está já no gozo das
delicias celestiais e da salvação que
ela em boa hora decidiu aceitar ao
depositar a sua fé total e completa
no Senhor Jesus, sentimos saudade
desta irmã, mas consola-nos a
esperança de que nos veremos em
breve num outro lugar muito melhor,
e em que nunca nos separaremos
jamais.

“O mais importante neste mundo não é tanto onde estamos, mas em que
direcção nos estamos movendo."
“Coragem é aquilo de que a gente precisa para se levantar e falar, e é

também aquilo de que precisamos para sentar e ouvir.”
“Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Mas o
verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes.”
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de louvor a Deus e mensagem da
palavra de Deus.

A 17 de Dezembro de 2011 foi
realizada mais uma ceia de natal
da nossa igreja local. Só duas
desistências à última da hora
devido a falecimento de um
familiar, impediram um record de
presenças nesta ceia. O local
escolhido para o jantar foi o mesmo
do ano passado; Casa Ferreira em
Valegalhardo.
O menu escolhido foi misto de
grelhados acompanhado por arroz
do forno, batata frita e salada,
regado a gosto de cada um; vinho
verde e maduro, refrigerantes ou
água. É de comum acordo que o
serviço foi de excelência com a
comida muito saborosa tanto em
qualidade como em fartura.

O irmão Manuel Silva dirigiu o
tempo de louvor desafiando nossos
convidados a visitarem nossa igreja
experimentando o que é conhecer
a Deus de verdade. Participaram
com poesias os nossos habituais
poetas, Manuela Campos e António
Almeida, e cantaram em dueto o
casal Resende. Os pensamentos da
palavra de Deus foram transmitidos
pelo Ancião da igreja Carlos
Oliveira que versaram sobre Marcos
5:24-34, acerca da mulher com
fluxo de sangue que foi curada por
Jesus. Foram-nos dados exemplos
a seguir sobre a fé desta mulher
que foi a Jesus e encontrou nele
mais do que ela esperaria. Os
presentes nesta ceia foram
convidados a seguir o exemplo
desta mulher que foi a Jesus, para
poderem achar nele não só salvação
para suas almas, mas tudo o mais
que Ele tem para dar.

Foi um tempo de maravilhoso
convívio, e tendo entre nós vários
convidados descrentes, foi também
uma boa oportunidade para
testemunhar a nossa fé, quer
através de boas conversas, cânticos
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valioso cabaz de natal, uma garrafa
de Porto e uma de espumante.
Por volta da meia-noite, muito
embora apetecesse continuar ali, era
necessário descansar para na manhã
seguinte nos reunirmos novamente
para os cultos habituais de domingo.

Após o tempo de louvor e meditação
enquanto se tomava a sobremesa e
café, realizou-se um concurso bíblico
com 3 prémios “fabulosos”, um

Obrigado a todos os presentes, aos
que colaboraram no programa, aos
que convidaram amigos descrentes e
desta forma sábia conseguiram com
que ouvissem a palavra de Deus e
presenciassem uma forma diferente
de convívio e de glorificar a Deus.

"A fé que eu abracei não é de propriedade exclusiva de ninguém.
A fé que eu abracei não é uma conquista minha. Fui conquistado por ela.
Não tenho mérito algum.
A fé que eu abracei não me permite ser arrogante, afinal, ela é um presente
que eu não merecia.
A fé que eu abracei não me tornou especial, tornou-me servo.
A fé que eu abracei custou muito caro para o Senhor e Pai Eterno, pois,
custou a vida do Filho Amado.
Custou também a vida de muitos que morreram para preservar
milagrosamente a Palavra Viva, para que chegasse até nós.
Custou muito a muitos anónimos que certamente os encontraremos no
porvir.
A fé que eu abracei tem história.
Digo isto apenas para que os que estão chegando agora não vivam de
maneira arrogante, como se eles fossem os "tais" neste ambiente da fé
cristã.
Para que não vivam de maneira presunçosa como se o Evangelho fosse
propriedade desta geração.
Acreditem, para que o Evangelho chegasse a nós, muitos cansaram os seus
joelhos dobrados na presença do Pai. A fé que eu abracei não chegou a nós
por aventureiros."
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CULTO ESPECIAL NATAL
Deus foi transmitida pelo irmão
Manuel Filipe Pereira que falou
sobre o verdadeiro significado do
natal, que continua sendo e terá
de ser sempre, a vinda do
Salvador, que como era necessário
se tinha de fazer homem
nascendo, para mais tarde ir à cruz
dar a Sua vida em resgate da
humanidade, sendo para isso
necessário que cada pessoa se
Mais um ano passou, e como reconheça pecador e de que sem
sempre nesta época, realizamos Jesus não terá outra forma de
um culto especial de natal salvação.
dedicado às crianças como A dirigir este culto esteve o jovem
também aos adultos.
Pedro Samuel, que muito embora
Este ano como em outros já
aconteceu, os jovens colaboraram
com a Escola Dominical na
realização da mesma. Tivemos as
habituais participações musicais
do grupo coral, António Resende e
Gerson, Márcia e Sara, poesia por
parte de Manuela Campos e
António
Almeida,
ainda
a
participação especial de Jonatas e
Priscila Pereira que nos visitaram
nesse dia.

tendo
sido
uma
estreia,
ultrapassou muito bem os nervos
iniciais desempenhando muito
bem a sua tarefa nada fácil,
esperando nós que Deus o abençoe
e guarde de modo a que
futuramente possa ser um
elemento de muita utilidade na
igreja.

Os jovens e a Escola Dominical
apresentaram-nos um excelente
programa com cânticos, jograis, e
uma
peça
teatral
muito
imaginativa que visava mostrar
como o natal e o espírito de natal
tem sido deturpado ao longo dos
tempos. A pregação da palavra de
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CULTO ESPECIAL NATAL

A terminar e para agradecermos
aos que ao longo do ano
colaboraram
nos
diversos
departamentos da igreja (zeladoras pelo asseio, grupo coral,
jovens,
escola
dominical,
liderança, website, colectas,
etc.), distribuímos lembranças
constituídas por uma guloseima e
de um livro para ajuda no
crescimento e fortalecimento da
fé.

fraternal, convívio e proveito
espiritual.
Queremos deixar aqui uma vez
mais o agradecimento aos jovens
e escola dominical pelo programa
apresentado, como aos que
colaboraram e participaram deste
e de todos os outros eventos
durante 2011. Às irmãs que
zelaram pelo asseio do local onde
nos reunimos, aos que zelaram
pelas almas ou pela união entre
todos, desejando que todos
continuemos a colocar ao dispor
do Senhor e da igreja local a que
pertencemos os dons e talentos
que Deus nos tem dado.

No final todos estavam bem
dispostos e contentes por mais um
tempo de excelente comunhão

"Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos, são os mesmos
que trazem algo que aprendemos a amar...
Por isso não devemos chorar pelo que nos foi tirado e sim, aprender a
amar o que nos foi dado.
Pois tudo aquilo que é realmente nosso, nunca se vai para sempre..."
(Bob Marley)
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A 29 de Janeiro de 2012 realizouse mais uma assembleia-geral
ordinária como habitualmente no
final do culto, tendo estado
presentes grande número de
irmãos e irmãs sendo ainda de
salientar a presença dos nossos
jovens que assim se mostraram
interessados em estar a par e
familiarizados com os assuntos
respeitantes à igreja local.
Após a leitura da acta da última
assembleia, o presidente da mesa,
irmão Ernesto abriu a ordem de
trabalhos, comunicando a renúncia
ao seu cargo nos órgãos sociais do
irmão José Luís Oliveira e que
como acordado entre os restantes
membros dos órgãos sociais não
haverá substituição esperando-se
pelo próximo ano em que haverá
eleição de novos corpos sociais.
De seguida, a direcção através do
irmão Carlos Oliveira apresentou
o relatório e contas de 2011. Antes
de apresentar os números relativos

às receitas e despesas, o irmão
Carlos fez vários agradecimentos
a todos que tiveram parte activa
colaborando nas mais diversas
actividades e departamentos,
como a todos em geral quer pela
presença assídua e contribuindo
com suas ofertas indispensáveis ao
funcionamento da igreja como
para fazer ofertas aqueles que
precisam
da
nossa
ajuda
financeira.
Foram também anunciados os
projectos ou coisas a adquirir,
como ofertas a fazer de imediato.
Como principal projecto para 2012
está previsto fazer melhoramentos
no rés do chão onde se reúne a
Escola Dominical e se fazem
lanche-convivio e se juntam os
jovens.
Por
fim
foram
apresentados os números relativos
a receitas e despesas em 2011,
tendo-se verificado que muito
embora a tão falada crise
económica, 2011 foi o segundo
melhor ano de sempre com maior
receita em levantamento de
colectas. O terceiro ponto da
convocatória dedicado a assuntos
de interesse geral teve apenas
uma intervenção vindo de seguida
a ser declarada como encerrada
esta
assembleia-geral
que
terminou com oração pelo irmão
António Oliveira.
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"Grandes coisas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres." Salmos
126:3
Nos primeiros dias do ano temos a
dizer “Ebenézer” até aqui nos ajudou
o Senhor, Ele já tem feito muitas
coisas nas nossas vidas, na vida das
nossas famílias e amigos. Vemos o Seu
amor e cuidado em cada situação e
por mais que coisas tristes nos
aconteçam, por mais que tribulações
nos sobrevenham, sabemos que temos
um Deus maravilhoso, que não mede
esforços para nos ajudar.
Ele sabe de todas as nossas
necessidades e muitas vezes permite
que passemos por vales escuros, não
evita que soframos, para que
possamos ter o nosso carácter
lapidado, para que possamos
aprender.
Nós
falhamos
com
frequência e geralmente sofremos
com as consequências dos nossos
próprios actos impensados.

quebrantado e contrito, somos
confortados e consolados, Deus
consegue-nos mostrar o Seu amor. O
que ainda fica sem entendermos,
deixamos aos pés da cruz, pois
sabemos que no momento certo, no
tempo dele, entenderemos todas as
coisas.
Outras vezes, assim que nos
aquietamos já conseguimos ver o agir
de Deus, os porquês, se dissipam e
ficamos tranquilos, pois sabemos em
quem temos crido!!!
Vamos continuar firmes na rocha que
é Cristo e deixar que em 2012 o
Senhor reine em absoluto nas nossas
vidas. Vamos nos despir do Eu e deixar
que CRISTO viva no centro das nossas
vidas, dos nossos corações, mais
CRISTO e menos religião.

Esta é a minha oração: Deus, que este
ano muitas e muitas almas
reconhecam a tua existência, o teu
amor, e a tua soberania sobre as
Infelizmente somos tão "casmurros" nossas vidas.
que demoramos a entender muitas
coisas, mas quando nos colocamos É necessário que morramos para que
diante do Seu trono com o coração Ele viva em nós!!!
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muito agradados no final com
tudo que presenciaram e ouviram.
Foi muito bom conhecer e ter
comunhão com este casal e
mesmo sem podermos comunicar
com o Darren que não fala
português, a sua simpatia
contagiou-nos a todos.

NA

Lúcia e Darren, casados há apenas
3 semanas em Inglaterra onde
residem, ela portuguesa natural
de Arouca, ele natural da Escócia,
para dar testemunho da sua fé em
Cristo, decidiram realizar uma
cerimónia de confirmação de
votos matrimoniais perante seus
familiares em Portugal.

OR

A cerimónia a seu pedido
realizou-se na Igreja Evangélica
em Algeriz com a presença de
uma dezena de familiares da
Lúcia. Foi uma maravilhosa
cerimónia celebrada pelo irmão
Palmeiro e dirigida pelo irmão
Carlos A. Oliveira, sendo uma
excelente oportunidade de várias
pessoas ouvirem pela primeira
vez o evangelho, mostrando-se

Esperamos agora que sempre que
voltem a Portugal e a Arouca nos
visitem e possam deixar naquela
terra um testemunho de que
venha a dar fruto, pois é uma
terra
muito
fechada
ao
evangelho, mas só Deus sabe o
tempo e quem vai ter esta missão
de um dia ali plantar uma igreja
onde se pregue o evangelho na
sua pureza e simplicidade.

