Jornal Monte do Arco

Número 1 — Ano 1

Jornal
Monte do Arco

Próximas Actividades
Olá! Nós somos o grupo de Jovens da Igreja de Monte do Arco.
A ideia de fazer este jornal surgiu para lembrar a todas as pessoas que Deus nos
ama. Gostaríamos de ver-te nas nossas próximas actividades, aparece, pois iremos
receber-te de braços abertos, e Deus ficará muito feliz por ver a Sua casa cheia.

Junho , Julho e Agosto de 2004

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para
que todo aquele que nele crê não se perca mas tenha a vida eterna.”

Por vezes é dificil praticar.

João 3,14
Bárbara Braga

JUNHO
Dom Seg

JULHO

Ter Qua Qui Sex Sab
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Dom Seg

“ Aquele que sabe praticar o bem e não o pratica,
está a cometer pecado.”

AGOSTO

Ter Qua Qui Sex Sab

Dom Seg
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Pregação do Evangelho Das 9 ás 10 horas.
Junho - dias 13, 20 e 27
Julho - dias 11, 18 e 25
Agosto - dias 1, 8, 15, 22 e
29.
Escola Dominical
Das 10h30 ás 12 horas.
Junho - dias 13, 20 e 27
Julho - dias 11, 18 e 25
Agosto - dias 1, 8, 15, 22 e
29.
Santa Ceia
Das 9 ás 10 horas.
6 de Junho , 4 de Julho e
1 de Agosto.

Aniversariantes:
Oração e Estudo Biblico
Das 21 ás 22 horas.
Todas as Quartas-Feiras

Idade:
• 18 Junho—Samuel Braga
• 24 Junho—Regina Braga

Ficha
Técnica
Propiedade:
Associação Igreja
Evangélica Águas Santas
(Igreja Evangélica Monte
do Arco)
Morada:
Viela da Teatro, 24
Tiragem:
50 exemplares
Distribuição:
Trimestral e Gratuita

• 22 Julho—Maria Carvalho

Jovens e Ensaios
Das 21 ás 22 horas.
Todas os Sábados

• 23 Julho—Albino Ribeiro

Reunião de Louvor
Das 15h30 ás 17 horas.
13 de Junho , 11 de Julho
e 15 de Agosto.

• 20 Agosto—Joana Lopes

Aulas de Musica
Das 16 ás 19h30 horas.
19 de Junho , 10 de Julho
e 14 de Agosto.

Tiago 4, 17

Ter Qua Qui Sex Sab
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Actividades da Igreja:

01 Junho de 2004

• 29 Julho—Pedro Meira
• 6 Agosto—Pedro Costa

• 24 Agosto—Débora Braga
Casamento:
• 10 Junho—Pedro & Rute
Costa—4º Aniversário

Indice:
Poema
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Monte Arco “FC”
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Passatempos
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• 9 Agosto—Albino & Carla
Ribeiro -12º aniversário

Curiosidades

6

• 24 Agosto—António & Rosa
Meira -29º aniversário

Prox. Actividades
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Nem sempre tudo corre bem, por vezes, existem provações, obstáculos, dificuldades e desmotivações. Saberemos nós
enfrentar estas coisas todas?
Por vezes não existe vontade nem disposição para praticar o bem, ler a Bíblia, ir à Igreja, ou seja agir espiritualmente.
Sendo nós também espírito, devemos agir e alimentarmo-nos
espiritualmente e tendo, e vivendo uma fé verdadeira em Jesus ,
só assim poderemos ser felizes. A felicidade não é um sentimento carnal, mas sim espiritual.
Cá bem dentro de nós, Satanás, pode usar o cansaço, a
preguiça, a vontade e intrigas; no lado de fora, ele através dos
seus meios, critica-nos, persegue-nos, usa outros para afastarmo-nos do caminho certo e dificulta a nossa vida espiritual.
Devemos estar atentos para não obedecer ao que Satanás nos
diz, e quando estamos incertos antes de tomarmos uma decisão,
devemos falar com Deus, escutar o Espírito Santo, ler a bíblia,
procurar uma santificação mais activa de modo a possuirmos
uma boa comunhão com Deus, só assim sabemos discernir essa
nossa dúvida e tomarmos uma decisão.
Por vezes, ao seguirmos a Jesus Cristo, sofremos por
parte de tudo o que nos rodeia, ataques constantes e críticas.
Lembremo-nos de Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça e
todos O acusaram e O maltrataram. O apóstolo Paulo ao anunciar a Salvação, foi retribuído com maltrato, mas ele nunca
negou o que era, e nunca desistiu do seu combate.
Tu agora tens uma oportunidade de seres feliz, de mudares a tua vida. Deus se tem servido de homens simples, para
realizar por Seu intermédio tarefas extraordinárias. Não somos
grande coisa, é certo, mas o Senhor é grande.
Pedro Costa
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Próximas Actividades

A Noiva
I
Como é bela que linda vai
Ao encontro do seu Senhor,
Na sombra protectora do Pai
Ansiosa espera pelo seu amor.
II
É perfeita, é pura, é graciosa
É fiel e bem adornada,
Que noiva mais maravilhosa
Lá vai ela pelo Pai acompanhada.
III
Ninguém a fará desistir
Do encontro à muito marcado
A todas as investidas vai suprir
Pelo muito que quer ao seu amado.
IV
Vai jornada a jornada caminhando
Qual noiva adornada com seu véu,
Sempre no Pai confiando
Lá vai com um propósito, o céu.
V
Que noiva é esta tão vistosa
Que ansiosa tal encontro almeja
É secreta, é perseguida, é livre e harmoniosa
És tu, sou eu, é a Igreja.

BAPTISMOS — 20 JUNHO
RÃES

O culto de baptismos inicia-se ás 10
horas no rio Certima em Perrães-Oiã.
Os baptismos decorrerão durante a
manhã e da parte da tarde existirá
pregação do evangelho.

“ ...vi a santa cidade, a
nova Jerusalem, que
Deus descia do céu,
adereçada como uma
noiva para seu marido.”
Apocalipse 21, 2

2

Como é habitual vários membros da
igreja deslocam-se até Perrães para
assistir a este culto de baptismos e
realizam durante o almoço um pic-nic
convívio.
Aos interessados o ponto de encontro
será na Areosa ás 8h00, aqueles que
não tiverem transporte comuniquem
com os anciãos da igreja para se providenciar.
ENCONTRO NACIONAL DE IRMÃOS
Tema:
“Eu vos escolhi..I” (João 15:16)

por Serafim Miranda

Aulas de Música

Alguns alunos das aulas de música

PER-

Desde Fevereiro que a igreja de Monte do Arco tem
dado aulas de música um vez por mês.
Habitualmente frequentam as mesmas 6 a 7 alunos,
uns aprendendo guitarra outros piano.
Alguns já tiveram oportunidade de tocar no louvor
numa reunião de domingo, demonstrando assim a
toda a igreja os talentos que receberam de Deus, e
desenvolvidos nestas aulas, para Sua glória.
As próximas aulas serão se Deus permitir nos próximos dias 19 de Junho, 10 de Julho e 14 de Agosto,
das 16h ás 19h30.

Oradores:
Sthephen Yuille e Salomão Oliveira

ACAMPAMENTOS EVANGÉLICOS:
ESMORIZ:
Inscrição: €55,00 - Tel. 256 752 574
1– Crianças (6—8 anos) 18-24 Julho
2– Crianças (9—12 anos) 25-31 Julho
3– Familiar (Adultos) 1-7 Agosto
4– Adolescentes (13—16 anos) 8-14 Agosto
5– Jovens (+16 anos) 15-21 Agosto
PALHAL
Inscrição: €50,00 - Tel. 234 851 738
1– Crianças (7—10 anos) 4-10 Julho
2– Crianças (10—12 anos) 11-17 Julho
3– Adolescentes (12—13 anos) 18-14 Julho
4– Adolescentes (14—16 anos) 25-31 Julho
5– Jovens (<16 anos) 1-7 Agosto
6– Familiar (Adultos) 8-14 Agosto
7– Jovens (<18 anos) 15-21 Agosto
8– Jovens (15-18 anos) 15-21 Agosto
QUINTAS DO NORTE
Inscrição: €60 a €70 - Tel. 234 838 539
1– Crianças (6—9 anos) 24-31 Julho
2– Adolescentes (10—12 anos) 31–7 Agosto
3– Jovens (13-15 anos) 7-14 Agosto
4– Jovens (16-26 anos) 14-21 Agosto
5– Náutico (+15 anos) 21-28 Agosto
6– Adultos (+30 anos) 28 Ago-4 Setembro

Data:
Sábado, 5 de Junho de 2004
Das 10 às 18 horas

IX CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS

Local:
Albergaria Arcada—Tocha

Organização:
DJ-CIIP:
JENO—JEBV—JEC_VPC—
JOVEM+

Almoço:
Para quem pretender, ligar:
Samuel Pereira(966 486 691)
Crianças:
Haverá um programa especial para as
crianças do 3-10 anos

Data:
29 Outubro a 1 de Novembro
Local:
Hotel Quinta da Lagoa—Mira
Tema:
Porquê envolver-me com a Deus, Igreja e
Mundo
7
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Deus cuida de mim !

A Escola Dominical

Certa vez um jovem rapazito que trabalhava como aprendiz de fundidor
de mármore artificial numa oficina da sua cidade, foi-lhe confiada a responsabilidade de misturar as massas e acompanhar o evoluir da mistura da mesma, sendo este trabalho de risco pelo facto de as massas serem mexidas por um misturador tipo garfo de três dentes e o mesmo ter de ser limpo em movimento dentro da
cisterna.
O motor que movia o misturador tinha apenas um botão que ligava e desligava. Quando accionado, o mesmo girava a uma velocidade constante, lenta
mas com muita força, daí o perigo que trazia a quem o manuseasse.

A escola dominical neste momento tem duas classes: a das crianças e a dos
jovens. O professor da classe das crianças é o Serafim Miranda que nos falou de
como está organizada a sua classe.
“Esta classe é composta por oito alunos com grande diversidade de idades, os maiores são a Márcia, o João, o Tiago e o Samuel. Os mais novos são o
Pedro, a Soraia, a Joana e o Rafael.
Nesta classe os alunos estão a memorizar os livros do Novo Testamento e
a sua classificação e a escrever o Evangelho de S. Mateus para arquivar e ficar
para a posteridade. Os alunos mais novos têm estado a pintar desenhos da história de Elias.”
Serafim Miranda
A professora da classe dos jovens é a Eunice Mendes.
“A classe do “jovens” é composta por 6 alunos com alguma diversidade de
idades sendo os alunos a Bárbara, a Diana, o Rui, o Ruben, a Débora e o Fábio.
O tema desta classe é A Bíblia, e,ao longo das semanas temos vindo a
abordar tópicos como: O que é a bíblia; quais os livros da bíblia; quais os temas
principais de cada livro; ... O tema é bastante abrangente e por este facto só os
Eunice Mendes
aspectos mais importantes têm vindo a ser abordados.”

Certa vez, lá estava o rapazinho cuidando da mistura das várias porções
e limpando o misturador que rodava lento mas forte. Ele vestia na altura uma
roupa de ganga, pois era o mais apropriado para o trabalho. Em determinado
momento quando menos esperava, o misturador que era preso por um parafuso
em forma de gancho prendeu-se à manga do casaco e começou a arrastar-lhe o
braço, rodando lentamente, mas com força. O misturador não parava e o rapazinho não podia pedir ajuda, por se encontrar sozinho, nem chegava ao botão para
o desligar.
Quando tudo parecia perdido, eis que a manga do casaco se rompe de
forma que este se libertou do parafuso tipo gancho e o misturador lá continuou
indiferente a tudo quanto se tinha passado, enquanto que o rapaz quase não
ganhava para o susto. Ele não contou a ninguém visto apenas ter uma pisadura
no braço e o casaco rasgado, claro!

Inquérito a dois alunos da escola dominical de classes diferentes. Questões:

Medo
“O amor não conhece o medo. O amor
verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo
receia o castigo, e, por isso, quem tem medo,
não
é
perfeito
no
amor
.”

I João 4, 18

“ Não terei medo de dez milhares de pessoas
que se puseram contra mim ao meu redor “

Salmos 3, 6
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1-O que é para ti a escola dominical?
2-O que achas do tema da tua classe?
3-Estás a gostar. Porquê?
4-Sentes que estás a evoluir no conhecimento que tens sobre a bíblia ao frequentar a escola dominical?
Respostas :

Márcia
1-Para mim a escola dominical é uma escola diferente das outras, não na parte
dos professores ou nos termos de ensino mas sim no que aprendemos porque
aqui aprendemos coisas de Deus.
2- Na minha classe o assunto que estamos a tratar é escrever os capítulos do
evangelho de S. Mateus.
3 -Sim. Estou a gostar, porque nunca fizemos uma coisa assim, acho divertido. É
uma maneira de eu e outras crianças lerem a bíblia.
Ruben
1- É um espaço onde podemos louvar, ensaiar, representar e aprender a palavra
de Deus.
2- Acho que é um bom tema, porque aprendemos coisas que não sabíamos e
que são interessantes.
4- Sim, sinto que estou a evoluir porque não tinha qualquer conhecimento sobre
este tema.
3
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Monte Arco “F.C.“ - Juvenis
No passado dia 1 de Maio os adolescentes da
igreja Monte do Arco e Senhora da Hora
realizaram um Encontro Futebolístico no Parque da Cidade. O referido serviu para fortalecer e animar os mais pequenos, que assim,
tiveram uma oportunidade de convívio e de
praticarem desporto.
Igreja Monte do Arco & Senhora da Hora
Apesar da falta de comparência de alguns adolescente da igreja da SH, esse problema
foi solucionado através da cedência de alguns jogadores de MA. Por ter sido o primeiro
encontro os jogadores demonstraram não estarem em boa forma física, valendo algumas excelentes intervenções do massagista de MA.

Palavras Bíblicas Cruzadas
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desde o inicio a equipa de MA controlou a partida e demonstrou melhor futebol, tendo o resultado terminado a seu favor em 17-5. De realçar foi o pormenor técnico do
jogador de MA, João Paulo, que fez umas “cochinhas” ao guarda-redes adversário
Serafim Miranda, sendo um dos melhores golos da partida. Depois foram todos almoçar ao Norte Shopping. Foi um excelente convívio pelo que se pretende repetir dentro
em breve mais encontros do género. Para isso foram já adquiridos equipamentos de
futebol idênticos para que os pequenos atletas possam assimmelhor
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HORIZONTAIS: 1– Lugar profético
onde acontecerá uma batalha. 2– Livro
da Bíblia. Nome do oitavo mês judaico.
3– Cidade do rei enforcado por Josué.
Irmão de Pedro.(plural). 4– Será lançado no lago do fogo. Nome dado por
Deus à luz. 5– Pai do general do exército de Saul. Firme fundamento. 6– “Não
vos deixarei _____ voltarei...”. Nome de
Deus. 7– Filho de David. 8– Sílaba da
mãe de Jesus. Lugar da transfiguração.
9– Filho de Abrão. Substancia que estatuiu uma mulher. 10– Palavra de Isaías
27,13.

VERTICAIS: 1– Mãe de Samuel. Sogra de Rute. 2– PAI de Hanani e Zebadias.
Rei de Judá. 3– Sílaba do pão que descia do céu. Cunhada de Rute. Consoantes
da terra para onde Moisés fugiu. 4– Mãe de um filha de Abrão. Marido de Sarai.
5– O apóstolo Paulo para quem foi constituído doutor? Filho de Judá morto pelo
Senhor. 6– Juiz canhoto. Anagrama de Oseias 10:14. 7– Sobrinho de Abrão. 8–
Avô de David. Anagrama do sacerdote a quem Jesus foi levado preso. 9– Filho de
Merari, bisneto de Jacó. Filho de Gideão. 10– Homem que cobiçou o despojo de
Jericó. Sílaba do pai de Samuel.

Descubras as 6 Diferenças

sentir-se orgulhosos
por vestir a camisola
da igreja de Monte do
Arco e representar a
mesma com amor e
dignidade.

4

5

