
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletim Informativo dos Eventos e Actividades da Igreja 

Evangélica  em  Algeriz.     Ano  XI   N°  23  -  Setembro  2009 

A Reunião de Jovens 2009 foi marcada pela estreia do novo grupo 

musical juvenil da nossa igreja, formado pelos cinco adolescentes 

da Escola Dominical: Cátia, Gerson, Márcia, Pedro Samuel e Sara. 

Foi  um momento único que só quem esteve lá teve o privilégio de 

ver e testemunhar. São momentos que sempre nos emocionam e 

marcam a todos, ver estes nossos jovens do século XXI terem este 

desejo de aprender música e usar a voz para louvar a Deus em vez 

de o fazerem para o mundo.                                  (continua na última página)  
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No dia 10 de Abril pelas 21 horas, 
foi realizado na nossa igreja local, 
mais um culto especial de 
evangelização. 
 
Este culto foi mais uma 
oportunidade para convidarmos os 
amigos, colegas e familiares 
descrentes para virem ouvir a 

palavra de Deus, o que não é nada fácil mesmo nos dias que 
correm. As pessoas aceitam o convite, mas na hora de virem, 
sempre aparece algo que atrapalha e impede sua vinda, mas graças 
a Deus  que  entre os vários convites feitos, sempre há alguém que 
acaba vindo, e o que mais importa são esses que vem, ainda que 
seja uma alma  apenas. 
 
Tivemos mais uma vez o nosso local de cultos repleto, entre todos 
algumas visitas, alguns pela primeira vez.  
 
Foi um culto muito 
participado 
musicalmente, por 
parte das crianças da 
Escola Dominical, 
casal Resende e 
Grupo Coral.  
 
Também a poesia 
teve seu espaço 
através da irmã 
Ascensão  e  do  
irmão  António  
Augusto. 
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A mensagem da 
palavra de Deus 
foi-nos pregada 
pelo irmão 
Armando Fiel 
Costa, que nos 
falou acerca de 
Noé e do seu 
ministério de 
construir uma 
Arca e avisar o 
povo da sua 
época do castigo 
que Deus estava 
para enviar sobre o mundo. 

Foi mais um culto rico 
de bênçãos     para       
todos     os presentes. 
Ficamos a orar para 
que tudo que ali foi 
“semeado”, venha a 
produzir o fruto que 
Deus deseja e nós 
esperamos, que é a 
conversão de almas e 
a confirmação e 
crescimento de todos 
que já são do Senhor, 

que desde logo redundará  na honra e glória do nosso Deus. 
 
 
 
 
 

Como se vê nas fotos, foi mais um culto em que a Casa do Senhor esteve cheia. 
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Durante o decorrer de 2009 a nossa igreja local já foi visitada por três 
vezes por missionários vindos de África, curiosamente todos eles 
servindo o Senhor no mesmo país, que é Moçambique. 

 
Foram eles a missionária 
brasileira Delci Santos, 
fundadora e directora da Casa 
das Formigas em Maputo – 
Moçambique, que nos visitou 
uma vez mais em 19 de Março. 
A irmã Delci falou-nos das 
últimas realizações e 
necessidades da Casa das 
Formigas, pedindo também 

para orarmos por aquelas crianças e jovens que ali se encontram ao seu   
cuidado,   para   que    elas venham a ser homens e mulheres de Deus e 
possam assim mudar o rumo daquele país. 
 
Em 7 de Junho foi a vez dos 
britânicos, a família Wood 
formada pelo casal, Elisabeth 
e Timóteo e seus filhos 
Jonathan e Sarah, que estão 
na cidade da Beira em 
Moçambique. O irmão Timóteo 
começou por nos fazer uma 
apresentação do ministério da 
sua família, muito bem 
apresentado, projectando-nos 
um DVD para nos mostrar alguns dos aspectos desse ministério e do 
estado das igrejas naquela região em Moçambique.          (continua) 
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No mês de Julho, depois de 2 
anos em Maputo – 
Moçambique, tivemos 
novamente entre nós a família 
Pratas, Alice, Jorge e suas 
filhas Raquel e Mariana. Uma 
família missionária 
portuguesa o que é pouco 
comum, mas que existe, sendo 
um bom exemplo de que os 
portugueses também tem 
espírito missionário, muito embora como é sabido sejam em número 
muito reduzido, talvez porque as igrejas portuguesas também apoiam 
muito pouco este ministério. 
 
O irmão Jorge Pratas tem seu ministério   vocacionado   para   a área do 
desporto em que procura levar o evangelho através deste meio em que é 
apoiado pelo M.D.I. (Movimento Desportivo Internacional). 
 
A esposa Alice colabora e apoia crianças com cancro no Instituto de 
Oncologia de Maputo, pedindo-nos para apoiarmos aquelas crianças 
oferecendo-lhes material didáctico. 
 
Estes são 3 casos que directamente temos apoiado quer financeira, quer 
através da oração e que sempre que vem a Portugal nos tem visitado 
para dar a conhecer o desenvolvimento do seu ministério e das 
necessidades que vão surgindo. 
 
Vamos procurar não esquecer estes irmãos e irmãs em nossas orações, 
pedindo que Deus os guarde a ajude a levar avante o desejo que Ele 
colocou em seus corações. 
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No passado dia chamado de 
carnaval e contribuindo para 
que as igreja tivesse uma 
razão mais para se abster da 
sedução do mundo que neste 
dia é mais forte, a Escola 
Dominical da nossa igreja 
realizou na tarde desse dia 
uma reunião especial, 
preparada e dirigida pelas 
próprias crianças, os 
adolescentes e as 
Professoras                     

Com a presença de grande 
parte da igreja, notamos 
ainda assim a ausência de 
alguns que fizeram muita    
falta   para   animar     e  
estimular nossas crianças a 
não se deixarem seduzir por 
este mundo. 
 
Foi uma reunião muito 
agradável, com muitas 
participações musicais, 
poemas, explanações sobre a 

origem e significado do carnaval como dos malefícios que causa aos perdidos e 
pode causar aos crentes, ainda uma pequena mensagem Bíblica pelo Pedro 
Samuel. 
 
No final um apetitoso lanche. Foi um tempo bem passado, afastados dos perigos 
e tentações mundanas e enquanto o mundo adorava seu príncipe, nós 
adorávamos o nosso Deus que é VIVO, ÚNICO E VERDADEIRO. 
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Com o propósito de fortalecer o que são os verdadeiros fundamentos e 
princípios da família, e com a colaboração de alguns casais realizou-se 
no sábado 14 de Fevereiro na nossa igreja uma reunião vocacionada a 
aconselhar e fortalecer a relação dos casais segundo princípios cristãos. 

 
Embora o cariz desta 
reunião fosse 
específico, todos 
foram convidados a se 
reunirem, pois quando 
nos reunimos em nome 
do Senhor, nada há 
que deva impedir a 
alguém que deseje 
estar presente. 
 
Esta reunião teve 

tempo de louvor, testemunhos, poesia e mensagem da palavra de Deus 
pelo irmão Josias Andrade. 
 
Para além de vários casais da nossa igreja que estiveram presentes, 
tivemos entre nós casais de outras igrejas que foram convidados. 
 
Foi uma reunião  diferente, muito interessante que tem seu lugar na 
igreja, já que a palavra de Deus fala deste assunto dando-lhe lugar de 
destaque. 
 
Não foi meramente um encontro social, mas estivemos reunidos em 
nome do Senhor. No final sim, tivemos o convívio social com bolos, chá… 
para aconchegar o estômago e aquecer a alma. 
 
Nota: A decoração adequada ao evento estava linda. Parabéns aos 
que trabalharam e colaboraram para a realização desta reunião. 
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No dia 11 de Junho realizou-se 
mais um piquenique da nossa 
igreja. Desta vez o local escolhido 
foi bem perto de nós. Um parque de lazer no meio de uma zona florestal em 
Codal, no nosso Concelho, chamado, “Parque dos Lagos” 

 
Os dias anteriores foram 
de tempo muito chuvoso e 
invernoso. No entanto, o 
dia nasceu com   algumas 
nuvens  que  logo  se 
dissiparam e a meio da 
manhã já o céu estava 
limpo e o sol bastante 
quente, o que nos obrigava 
a refugiarmo-nos nas 
poucas sombras 
existentes. 
 

A concentração estava marcada para as 9,30h. mas por essa hora já alguns ali 
estavam. Outros iam chegando pouco-a-pouco, até que se juntou ali um grupo 
superior a 65 pessoas.  
 
A parte da manhã foi dedicada ao convívio informal em que nos íamos 
cumprimentando e fazendo uns “dedos” de conversa para o habitual  “quebra-
gelo”, especialmente com as visitas convidadas que foram mais de 15 pessoas.  
 
Após  as  11  horas  começou-se  a  ascender  fogões  e  churrasqueiras  para se  
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confeccionar o almoço. A ementa escolhida foi o arroz de feijão “malandrinho” 
com fêveras e tiras de toucinho, que estavam uma delícia. 
Por volta das 13 horas todos estavam de mesa preparada esperando o sinal para 

com seu prato ir buscar a 
comida. Após o irmão Hélder ter 
dado graças pelos alimentos, 
começou a formar-se uma bem 
ordenada fila a quem muito 
rapidamente as irmãs 
cozinheiras serviram. 

 
Depois do almoço e sobremesa e 
um curto espaço de tempo livre 
para a digestão, entramos no 
período de entretenimento com 

jogos e brincadeiras em que todos 
que quiseram e puderam, 
participaram. 
 
Por volta das 16,15 horas tivemos 
cerca de uma hora de tempo 
devocional com louvor e pensamentos 
da palavra de Deus pelo irmão 
Ernesto, que nos falou sobre o 
descanso que o Senhor Jesus quer 
dar a todos que queiram o Seu 

convite de irem a Ele. No final deste 
tempo uma das visitas convidadas que 
estava entre nós pela primeira vez, 
quis testemunhar publicamente da sua 
alegria em estar entre nós e 
agradecer o bom ambiente e do modo 
como foi acarinhada por todos. 
 
Depois disto enquanto que uns já 
lanchavam, os que não dispensam uns 
pontapés numa bola, tiveram esse � 
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prazer que foi especial, pois tiveram oportunidade de o fazer num relvado 
sintético, o que pode ser considerado um luxo. O entusiasmo foi tal que depois 
de terminado o tempo reservado ao futebol, vindo lanchar e celebrar com os 
restantes o aniversário do irmão Hélder, voltaram de novo ao campo de jogos 
para fazer mais um curto jogo. 
 
Por volta das 19 horas começamos a dispersar e todos eram unânimes em dizer 
que foi um dia muito bem passado, valendo bem a pena ter estado ali e 
conhecer aquele local muito bom para este tipo de eventos. 
 
Aproveitamos para fazer aqui os agradecimentos a todos quantos tornaram 
possível este dia tão aprazível, sendo eles os responsáveis pelo sucesso deste 
piquenique. 
 
Às irmãs cozinheiras: Cristina, Rosa Freitas, Ana Maria, Ema e Sílvia. 
Aos mestres do “espeto:” Ernesto, Resende e André. 
 
Aos organizadores dos jogos e brincadeiras: Américo, Rosa Freitas, Cristina, 
Hélder e Cláudia. 
De um modo geral a todos que colaboraram e participaram das mais variadas 
formas, como aos que estiveram presentes. 
A todos obrigado, o Senhor vos recompensará. 
Ao nosso Deus que nos guardou e protegeu de todos os perigos e nos deu um 
belo dia de sol. Amén. 

 
No dia 14 de Junho foi baptizada em 
Perrães a jovem da nossa igreja, Márcia 
Pinho. Na semana seguinte por sua 
vontade foi incorporada como membro da 
igreja em comunhão, começando a 
participar da Ceia do Senhor. 
Num tempo em que cada vez menos se 
vêem jovens a assumir seu compromisso 
com o Senhor e  igreja local, enaltecemos 
a coragem desta jovem a quem desejamos 

as maiores bênçãos para sua vida espiritual e pessoal. 
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No dia 10 de Maio tivemos como sempre o nosso culto dominical 

habitual, mas neste dia 
para além da pregação da 
palavra de Deus, dois 
grupos musicais nos 
deliciaram com músicas 
espirituais muito bonitas. 
 
Foram eles o Grupo “Novo 
Caminhar” representado 
pelo irmão Berto a esposa 
Marta e seu filho Filipe. 

Com eles vieram também um trio constituído pela filha Priscila,   
seu   marido  e cunhada. Estes também nos apresentaram várias 
músicas, em solo, duo e em trio. 
 
Foi um culto muito 
agradável, onde se 
sentiu bem forte o 
“calor” do Senhor e 
dos que estavam 
presentes. 
 
Em Setembro 
voltamos a recebe-los 
para mais um culto 
igualmente abençoado. 
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Com alguns minutos de atraso após a hora marcada o nosso autocarro 
recebeu os primeiros passageiros partindo de Algeriz para Vale de 
Cambra, onde já nos esperava um numeroso grupo de novos passageiros. 
De seguida paramos no alto de Arrifaninha para apanhar os restantes 
passageiros da zona de Carregosa. 

 
De seguida o irmão Hélder deu graças a Deus pelo dia agradável que Ele 
nos deu, pedindo-lhE para nós uma boa viagem e a Sua guarda, seguindo 
nós assim  viagem, confiados na guia e protecção do nosso Deus com 
destino à primeira paragem que estava   determinada,  que   seria Vila   do   
Conde,   para  o   nosso pequeno almoço. 
 
Dali e já com os estômagos bem aconchegados, partimos para a segunda 
paragem que era Ponte de Lima, uma terra centenária, tão antiga quanto a 
Pátria Portuguesa, muito linda e onde chegamos perto das onze horas. Ali 
nos detemos mais de três horas, apreciando a beleza natural e arquitectura 
desta Vila, onde também almoçamos conforme as opções de cada um; 
comendo do farnel que levaram, ou no restaurante que escolheram para 
provar da gastronomia minhota. 
 
Pelas 14:15h. retomamos a viagem para uma hora depois fazer nova 
paragem, esta não estava prevista e foi em  Ponte  da Barca. Também 
uma terra bastante bonita e com  história  e tradição, mas  que  alguns  não 
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PASSEIO AO GERÊS 
 
chegaram a conhecer, pois levantando-se do banco do autocarro, logo se 
sentaram de novo na beira do muro mais próximo, não imaginando o que 
os seus olhos perderam de apreciar. 
 
Depois desta curta pausa partimos para o nosso último destino – a Serra 
do Gerês, onde chegamos cerca 
das 17 horas, onde 
permanecemos 45 minutos 
visitando a localidade das suas 
Termas e também uma pequena 
feira Medieval que ali decorria. 
 
Na subida e na descida da Serra 
tivemos o prazer de apreciar a 
beleza e a paisagem 
deslumbrante desta região, 
principalmente o  local  de  
Praias-Fluviais do rio Caldo que 
são de uma beleza rara. 
 
Após alguns quilómetros percorridos, quando eram já 19 horas, paramos 
para o lanche onde tivemos mais 45 minutos de bom convívio e voltar à 
estrada para fazer mais uma curta paragem na área de serviço da Trofa 
para tomar um café, visitar os WC da mesma ou fazer mais “dois dedos” de 
conversa. Eram 21:30h. e estávamos em Vale de Cambra. 
 
Foi mais um belo passeio, que decorreu maravilhosamente e sem 
incidentes e mesmo em viagem o nosso Deus e a Sua palavra foram 
lembrados através de jogos Bíblicos, cânticos e oração. O dia esteve 
soalheiro e quente, óptimo para se fazer turismo. 
 
Queremos   agradecer  ao   nosso Deus por tudo que nos proporcionou e 
deu neste dia, pela Sua protecção e guarda. 
 
Ao irmão Manuel Silva pela forma eficiente uma vez mais com que 
organizou e dirigiu este passeio.  
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Também a todos que tomaram parte e contribuíram para que fosse 
realizado e tivesse decorrido de forma exemplar. 
 
Em 2010 irá decorrer o cinquentenário da nossa igreja local e por isso 
tencionamos organizar um passeio especial. Para tal, esperamos 
disponibilidade, colaboração e empenho do maior número possível de 
todos nós, o ideal seria que mesmo todos venham a participar neste 
passeio. Por isso, coloquemos desde já como objectivo para 2010 
participar em todos os eventos da nossa igreja incluindo este passeio, pois 
trata-se de um ano muito especial para todos nós que gostaríamos de 
deixar bem assinalado na história da nossa igreja local e para lembrança 
das gerações mais jovens, como das futuras. 

 

 
No próximo mês de Outubro terá inicio o ano 
do Jubileu da nossa igreja local.  
 
As comemorações irão começar no dia 18 
com a celebração do 49º aniversário, 
decorrendo o cinquentenário até Outubro de 
2010. 
 
Tencionamos  durante esse período realizar 
os eventos habituais e outros mais, 
dedicados a assinalar esta efeméride 
importante a que só pela graça e ajuda do 
nosso Deus foi possível                                                
alcançarmos. 

 
Quanto a estes e outros eventos para assinalar o cinquentenário iremos 
dando conhecimento à  igreja no  tempo oportuno. Pedimos desde já a 
todos que orem para que tudo decorra segundo a direcção e vontade do 
Senhor. 
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   FALECIMENTO 
 
Aos 48 anos faleceu na Suíça, Hernâni da 
Silva Ferreira. 
Ainda na sua adolescência trazido pela 
mão da avó Laura ouviu a palavra de Deus 

e conheceu a Jesus como seu Salvador. Cresceu no meio 
da Igreja frequentando os acampamentos Bíblicos de 
verão, casou com a Maria José na igreja em S. João da Madeira (Centro), 
cerimónia realizada pelo saudoso irmão Viriato Sobral. Deste casamento 
nasceram 2 filhos, Ivan e Kevin de 22 e 19 anos. Algum tempo depois de casar 
imigraram desapegando-se das coisas espirituais. Voltaram por alguns anos a 
Portugal regressando de novo à Suíça, onde se veio a manifestar a doença que o 
levou para a presença do Senhor. Devido a esta doença e ao apoio de crentes 
suíços a sua fé reforçou-se no Senhor que o chamou para Si no dia 1 de 
Setembro. 
O funeral realizou-se no dia 5 de Setembro, tendo o seu corpo estado em 
câmara ardente no local de cultos da nossa igreja, desde as 19 horas do dia 4 
até à hora do funeral que se realizou pelas 17 horas. Após curta cerimónia o 
corpo foi conduzido para o cemitério em Mª Cambra onde antes do 
sepultamento se anunciou a palavra de Deus dirigida àqueles que ainda não o 
fizeram, a se prepararem para o dia em que a morte se apresentar para 
também os levar. 
Foi um funeral muito participado por pessoas da área de V. Cambra e S. J. 
Madeira. Durante o velório  foram muitas as pessoas que passaram e se 
detiveram na nossa igreja solidarizando-se com os familiares nesta hora de 
luto e dor. 
Para além de viúva e 2 filhos o Hernâni deixa os seus 
pais de quem era filho único, inconsoláveis e com 
seus corações destroçados, é por todos eles que 
devemos orar pedindo que o Senhor os console 
dando-lhes força e fé para superar esta tão grande 
perda, devendo ainda cada um de nós na medida que 
nos for possível dar-lhe o nosso carinho apoiando-os 
com palavras e gestos que suavize a sua dor. 
 
    

O Hernâni aos 17 anos nos O Hernâni aos 17 anos nos O Hernâni aos 17 anos nos O Hernâni aos 17 anos nos 

aaaaccccaaaammmmppppaaaammmmeeeennnnttttoooossss    ddddoooo    PPPPaaaallllhhhhaaaallll    

((((AAAAggggoooossssttttoooo    1111999977777777))))    
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A 13 de Setembro realizou-
se mais uma R. Jovens Inter-
Igrejas sob direcção da 
nossa igreja local. Pela 
segunda vez e graças à 
grande amabilidade dos 
órgãos dirigentes da Junta 
de Freguesia de Carregosa, 
pudemos realizá-la no seu 
Auditório que oferece 

excelentes condições e conforto para tal. 
Foi mais uma reunião muito abençoada em que se juntaram mais de 100 pessoas 
para louvar e ouvir a palavra de Deus ministrada pelo irmão J. Teles e também 
as várias participações musicais  apresenta-  das pelas igrejas de Algeriz, Oiã e 
N. da Regedoura, poesia pelo irmão António Augusto e a grande novidade,   a    
estreia  do    recém-criado grupo juvenil da nossa igreja.   
 
Foi uma agradável 
surpresa esta dos nossos 
jovens, que esperamos se 
prolongue para glória do 
Senhor e bênção dos que 
os ouvirem. Queremos 
deixar aqui o nosso apoio 
e estímulo a que 
continuem ainda que as 
adversidades surjam, pois 
o Senhor será fiel e vos ajudará. 
Queremos também agradecer à J. de Freguesia, ao irmão Teles, aos que 
participaram, e a todos que estiveram presentes, pois sua presença foi 
importante não só para transmitir calor espiritual aos irmãos, mas aos 
descrentes que ali estiveram. Por isso a presença de todos torna-se importante 
até mesmo indispensável. 


