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     É uma festa instituída em lembrança da morte dos primo-
génitos do Egipto e da libertação dos Israelitas (Ex.12:11-27). 
"Páscoa" deriva de uma palavra hebraica que significa A pas-
sagem do anjo exterminador, sendo poupadas as habitações 
do povo de Israel em cuja as portas, haviam sido aspergidas o 
sangue do cordeiro. 
     O sangue do cordeiro que protegeu o povo da morte físi-
ca, era um símbolo do verdadeiro cordeiro de Deus que der-
ramou o seu sangue para livrar os homens da morte eterna. 
     A Páscoa era comemorada no mês da saída do Egipto, no 
décimo quarto dia, à tarde os Israelitas matavam o cordeiro 
pascal e no dia seguinte iniciava-se a grande festa da Páscoa, 
que durava cerca de sete dias, mas somente o primeiro e o 
sétimo dia era, particularmente, solenes. O cordeiro morto 
deveria ser sem defeitos, macho e do primeiro ano de vida. 
Então eles comiam o cordeiro assado com pão asmo e uma 
salada de ervas amargas, não devendo ser quebrado nenhum 
dos seus ossos. Também não podia sobrar nada, caso 
sobrasse alguma coisa, teria de ser queimado. No tempo de 
Jesus Cristo, a Páscoa era comemorada em Jerusalém. Nessa 
época Jesus também comemorou a Páscoa com os seus discí-
pulos (Mt 26:17). E, naquela ocasião, quando celebrou a San-
ta Ceia, explicou o verdadeiro significado daquele acto. E, 
após a Ceia, nessa mesma noite, Jesus foi preso sendo con-
denado à morte ( e morte de cruz ) na mesma semana. 
     Podemos entender, então, que Jesus Cristo, morreu na 
Páscoa como um cordeiro em sacrifício vivo, pelos meus, 
pelos seus, pelos nossos pecados. Desde então não precisa-
mos mais sacrificar animais, porque Jesus já pagou o preço.  
(continua pag. 6)                            

                            Pedro Costa 
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Março, Abril e Maio de 2005 

Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:    
Idade: 

• 1 Abril—Rosa Meira 

• 6 Abril—Márcia Braga 

• 17 Maio—Eunice Mendes 

• 25 Maio—Fábio Sousa 

Próximas Actividades 

     Olá, outra vez, aqui estou eu nova-
mente para vos lembrar que gostaría-
mos da tua presença nas nossas reu-
niões. É verdade! A Páscoa está à por-
ta, sabes o significado da Páscoa e por-
que foi instituída? 
Teremos imenso prazer em receber-te, 
aparece!  Vem !  Deus irá certamente  
abençoar-te.                     
                                           Bárbara Braga                                               “E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por 

festa ao Senhor: nas vossas gerações o celebrareis por 
estatuto perpétuo..”                                       Êxodo 12, 14  
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Data Actividade 

MARÇO 

   5  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

  6  DOM   09:00 Santa Ceia 

  6  DOM   10:30 Escola Dominical 

  7  SEG   21:00 Reunião Direcção AIEAG 

  9  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 

12  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

13  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 

13  DOM   10:30 Escola Dominical 

13  DOM   15:30 Reunião de Louvor 

16  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 

19  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

20  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 

20  DOM   10:30 Escola Dominical 

23  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 

25  SEX   21:00 Filme 

26  SAB   21:00 Reunião Especial - Páscoa 

27  DOM   21:00 Santa Ceia 

27  DOM   10:30 Escola Dominical 

27  DOM   15:30 Reunião Especial - Páscoa 

30  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 

ABRIL 

  2  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

 3  DOM   10:30 Escola Dominical 
 3  DOM   15:30 Aniversário Igreja 
 4  SEG   21:00 Reunião Direcção AIEAG 
 6  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
  9  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

10  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
10  DOM   10:30 Escola Dominical 
10  DOM   15:30 Reunião de Louvor 
13  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
16  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

17  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
17  DOM   10:30 Escola Dominical 
20  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
23  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

24  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
24  DOM   10:30 Escola Dominical 

27  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
30  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

 3  DOM   09:00 Santa Ceia 

Data Actividade 

MAIO 

 1  DOM   09:00 Santa Ceia 
 1  DOM   10:30 Escola Dominical 
 2  SEG   21:00 Reunião Direcção AIEAG 
 4  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
 7  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

 8  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
 8  DOM   10:30 Escola Dominical 
 8  DOM   15:30 Reunião de Louvor 
11  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
14  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

15  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
15  DOM   10:30 Escola Dominical 
18  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
20  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

22  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
22  DOM   10:30 Escola Dominical 
25  QUA   21:00 Reunião de Estudo Bíblico e Oração 
28  SAB   21:00 Reunião de Jovens 

29  DOM   09:00 Pregação do Evangelho 
29  DOM   10:30 Escola Dominical 



Próximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas Actividades    

I 
Decorrem as bodas do cordeiro 
No céu há santa comunhão 
Na terra há um tempo derradeiro 
Eis que finda a grande tribulação 
II 
Em gloria Jesus e Sua amada 
Estabelecem a paz no mundo 
Numa paz duradoura santificada 
Restaurando o sistema imundo 
III 
Uma teocracia implantada 
Um reino de paz, justiça e amor 
Banindo da terra toda a maldade 
Governa finalmente o Salvador 
IV 
Sob o monte das oliveiras desce 
Ali foi vista a Sua aparição 
O Anti-cristo e a besta venceu 
Assim como toda a oposição 
V 
Uma paz como houve jamais 
Com harmonia e concordância 
Paz entre os homens e animais 
E a terra produz em abundância 
VI 
Brinca a criança e o leão 
Pasta o lobo com o cordeiro 
Fruto de uma pura relação 
A existência do amor verdadeiro 
VII 
A natureza no seu esplendor 
Mostra a grandeza triunfal 
Todo o mundo servindo ao Senhor 
Da terra foi banido todo o mal. 

O Reinado de CristoO Reinado de CristoO Reinado de CristoO Reinado de Cristo 
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2) A ORIGEM--A Páscoa originou-se em Deus, com a Sua misericórdia e Seu intuito 
de livrar o Seu povo. Não somente o plano originou-se com Deus, mas também d’Ele 
era a revelação do mesmo. A nossa redenção do pecado devemos inteiramente a 
Deus, bem como a revelação desta graça. Tudo está na mensagem da Palavra divi-
namente inspirada. 
 

3) OS MEIOS -- O cordeiro imaculado era um tipo de Cordeiro de Deus (João 1:36 e  
I Pedro 1:19). O cordeiro morreu, como também "Cristo, nossa Páscoa, foi sacrifica-
do por nos". Mas o cordeiro morto e o sangue na bacia, embora representasse a 
redenção fornecida, não era tudo. Era preciso tornar a redenção fornecida em salva-
ção aproveitada. Como se fez isto? Pela aplicação do sangue "na luveira da porta, e 
em ambas as ombreiras". Igualmente, não somos salvos simplesmente pelo facto 
histórico da morte de Cristo; e preciso recebe-lo no coração e ter o sinal na vida. 
 

4) OS RESULTADOS daquela noite eram três:  a) Salvação da morte;  b) Livramento 
da escravidão, com a saída do Egipto; c) A entrada na terra prometida. 
 Do mesmo modo uma pessoa que recebe o Salvador, passa da morte espiritual para 
a vida eterna- e tendo recebido com a nova natureza um novo poder, um poder divi-
no, o de Cristo, o crente tem ao seu dispor um meio pelo qual possa vencer o pecado 
em vez de ser vencido por Ele. Finalmente, o crente passa de um lugar de escuridão 
e condenação para um lugar de luz e bençãos em Cristo. 
 

5) A PASCOA ERA PARA TODOS aqueles que creram e obedeceram a Deus. Hoje 
todas as bençãos de Cristo, nossa Páscoa, são alcançáveis por todos quantos se 
sujeitam ás mesmas condições-- a fé e a obediência. Com Deus não há excepção de 
pessoas. UMA SANTA PASCOA!                                              Pedro Costa 

por Serafim Miranda 

“ Bem-aventurado e 
santo aquele que tem 
parte na primeira 
ressurreição; sobre 
estes não tem poder a 
segunda morte; mas 
serão sacerdotes de 
Deus e de Cristo, e 
reinarão com ele mil 
anos. ”  

Apocalipse 20, 6 

Data Actividade Local 

27-Mar Congresso Páscoa Sangalhos 

1-2/Abr III Congresso Nacional dos Irmãos Tocha 

16-Abr Conferência JENO Igreja Evang. 

15h (Namoro/Casamento/Sexo) Foz do Douro 

30-Abr Conferência - Wandell Calder Cacia 

01-Mai Conferência - Wandell Calder Coimbra 

04-Jun III Encontro Nacional dos Irmãos Tocha 

10-12/Jun Convenção Beira Vouga Sangalhos 

19-Jun Batismos  Perrães 

18-Set Batismos  Perrães 

28-30/Out X Congresso Nacional de Jovens Mira 

01-Dez 17ª Conferência Regional Norte CBE 
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         Eu, Ruben Miranda, participei na actividade da Juventude Evangélica do 
Norte (JENO), que foi um passeio a Manzaneda e gostei muito.  Enquanto subía-
mos a serra, não se via neve alguma, só no cimo da serra se viu neve. Toda a 
gente estava desesperada, mas quando chegaram ao cimo, ficaram muito conten-
tes com a neve que lá havia.  Foi um bom tempo que se passou lá. 

                                                                    

                                   Ruben Miranda 

Passeio JENO Passeio JENO Passeio JENO Passeio JENO ---- 5/Fev  5/Fev  5/Fev  5/Fev ---- Manzaneda Manzaneda Manzaneda Manzaneda 
       Enquanto na terra decorre a grande tribulação, no céu se festeja, com bodas, o 
encontro entre Jesus e a Sua amada Igreja. 
Já vai longe o estado de graça do anticristo, eis que se dá a ultima guerra, no vale 
de Josafá, inúmeros exércitos, se juntarão e moverão guerra contra o povo do 
Senhor. Sem qualquer hipótese de vitória, o povo do Senhor recebe ajuda divina, a 
qual lhe dará a vitória sobre todos os exércitos. Como acontece? Jesus virá à terra 
com todo o seu esplendor e Seus pés pousarão sobre o monte das Oliveiras e será 
visto por todos e assim Jesus desfere sobre o inimigo de Seu povo o golpe final. O 
inimigo será assim derrotado e o diabo é preso e acorrentado por um tempo determi-
nado e assim a maldade deixará de existir na terra. 
        Após várias catástrofes que decorreram durante a grande tribulação o planeta 
sofreu várias transformações físicas, mas agora tudo se renova e Jesus inicia o Seu 
reinado na terra com a Igreja. Como já escrevemos, a Igreja é composta por pes-
soas que aceitaram Jesus como seu salvador e senhor, enquanto viveram na terra. 
Essas pessoas sou eu e tu, nos mesmos iremos reinar com Jesus Cristo num tempo 
de paz, amor e justiça.  
        Que tempo maravilhoso, será esse, iremos ver no campo animais outrora fero-
zes, agora pastarem juntos e  paz, o leão, o cordeiro e o lobo viverão em paz e nos 
como ministros de Cristo ajudaremos a manter a paz e a 

Reinado MilenarReinado MilenarReinado MilenarReinado Milenar    

A Páscoa A Páscoa A Páscoa A Páscoa  

Reuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de Jovens 
Vem e participa nas reuniões de jovens ao Sábado à noite, das 21h00 ás 

22h30. Estamos realizar intercâmbios com outras igrejas e programas especiais, 
aparece! 

  5 Março - Estudo - jovem Abílio Pinto (Oliveira do Douro), 12 Março - Ensaios 
para a Páscoa,  9 Março - Jovens da Foz do Douro,  26 Março - Reunião de Pás-
coa,  2 Abril - Ida a Silvalde (reunião de jovens), 16 Abril - Conferência JENO -  
Tema: Namoro/Casamento /Sexo - 15 horas,  Igreja Evangélica da Foz. 

       Serafim Miranda 

          O verdadeiro significado da Páscoa e suas origens. Nada de coelhinhos e 
ovinhos! Há cinco factos principais na história da Páscoa que se relacionam con-
nosco, visto que o incidente não tenha só a sua significação imediata, mas simbo-
lizava o que ia acontecer na realização do plano divino para a redenção do mun-
do. 
 
1) A NECESSIDADE --E evidente em face da longa escravidão do povo, acompa-
nhada por sofrimentos; e tudo isto em terra alheia. o nosso caso espiritual. Somos 
escravos do pecado. Onde se encontrara a pessoa que não tenha sentido o domí-
nio dele, e a incapacidade de vence-lo? 
Fazemos coisas que de facto não queremos fazer. Os sofrimentos, ou resultados 
do pecado, são diversos. Podem ser materiais, mentais, ou espirituais. Podem-se 
aplicar a nos mesmos, ou a outrem. Tudo isto e contrario ao plano de Deus, que 
deseja nos livrar de uma escravidão num Egipto pecaminoso para nos levar a 
felicidade da Canaa espiritual (local prometido). 

Programa Especial  de PáscoaPrograma Especial  de PáscoaPrograma Especial  de PáscoaPrograma Especial  de Páscoa 
 Para celebração desta época Pascal, iremos se Deus permitir realizar um 
programa especial de Páscoa: 
  Sexta-feira 21h00: Projecção de Filme; 
  Sábado - 15h30: “Tarde Juvenil ;  21h00: Reunião de Páscoa. 
  Domingo - 9h00: Santa Ceia ; 15h30: Reunião de Páscoa.  
  Orador convidado: Armindo Costa 

Aniversário IgrejaAniversário IgrejaAniversário IgrejaAniversário Igreja 
         Estás convidado/a para o Aniversário da Igreja, dia 3 de Abril, Domingo, ás 
15h30. Teremos uma projecção de fotos antigas sobre a igreja, actividades da 
mesma e várias fotos dos seus membros,  juntamente com louvor e acção de gra-
ças a Deus. 



Jornal Monte do Arco 

5 

Jornal Monte do Arco 

Reuniões de Direcção da AIEAGReuniões de Direcção da AIEAGReuniões de Direcção da AIEAGReuniões de Direcção da AIEAG    

 Aos dias 3 e 31 de Janeiro de 2005, pelas 21h00, decorreu na sede da Associa-
ção da Igreja Evangélica de Águas Santas, sita na Viela do Teatro, n.º 24, a 
segunda e terceira Reuniões de Direcção. 

 
          Os membros da direcção reuniram e tomaram as seguintes deliberações: 
 
 PREGADORES: Decidiu-se elaborar um calendário semestral  de pregadores, 

após várias sugestões de nomes estipulou-se o seguinte: 
 
    MARÇO                                    ABRIL                               MAIO 
 13 – Pina Leite;                         10 – Carlos Alves;           08 – Normando Fontoura;       
 20 – Samuel Pereira.                24 – Carlos Nunes.          22 – Armindo Costa; 
                                                                                            29 – Duarte Casmarrinha.              
 
 NOVA IGREJA: Decidiu-se avançar com o pedido de apoio patrimonial à Câmara 

Municipal da Maia, para o projecto da nova Igreja.  
 
ALTERAÇÕES ADMINISTRATIVAS: Decidiu-se alterar para o nome da AIEAG a 

conta bancária e recibos de renda, água e electricidade, assim como, a emissão 
do cartão de contribuinte.  

 
FINANÇAS: Ficou estipulado contribuir mensalmente com 15,00 € para o Jornal 

Refrigério. Assim como, continuar com as cotas para a CIIP e Aliança Evangéli-
ca. 

 
OBRAS: Decidiu-se retirar o sofá da “salinha” e construir um banco em cimento. 

Decidiu-se também substituir as letras do versículo que está no interior da igreja, 
devido ao mau estado em que as actuais se encontram. 

 
PROGRAMA DE PÁSCOA: Nos dias 25, 26 e 27 de Março haverá um programa 

especial para comemoração da Páscoa: 
 
  Sexta-feira 21h00: Projecção de Filme; 
  Sábado - 15h30: “Tarde Juvenil ;  21h00: Reunião de Páscoa. 
  Domingo - 9h00: Santa Ceia ; 15h30: Reunião de Páscoa.  
 
    Para as Reuniões de Páscoa de Sábado à noite e Domingo de tarde, será convi-

dado o Ancião da Igreja Evangélica de Leça da Palmeira, Armindo Costa, para 
nos transmitir da parte de Deus, um estudo apropriado ao programa especial de 
Páscoa.  

 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: No dia 3 de Abril ás 15h30 haverá uma reunião espe-

cial para comemoração do aniversário da igreja, com projecção de fotos dos 
diversos momentos históricos por que a Igreja passou, assim como, com louvor 
e acção de graças a Deus. 

 

Palavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas Cruzadas    

ajudou o rei Oséias; 2– Filho de Gade que falou com Davi. Substância com que 
Deus formou o homem. (pl. Inv.); 3– Nome de Gen. 36. Homem que levou uma carta 
de Jeremias para os cativos da Babilónia; 4– Rei de Judá. Cidade destruída por 
Josué; 5– Capitão do exercito nomeado por Absalão; 6– O que estará junto do altar 
na abertura do 7º selo; 7– Mulher que reunia em casa com a igreja. Nome de I Cor. 
7; 8– Pedra de terceira ordem nos engastes das vestes sacerdotais. Homem que se 
juntou a Coré; 9– Aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios;  10– Filho de Hamã 
(pl.). Praga do Egipto (inv.). 

HORIZONTAIS: 1– Cidade onde Paulo 
pregou o evangelho; 2– Livro da Bíblia. 
Cognome de um crente da Antioquia; 
3– Profeta. Três letras da terra prometi-
da; 4– Nome de Esdras 2. Juiz sobre 
Israel (pl.); 5– Este foi curado no rio 
Jordão; 6– Rei de Israel. Cidade que 
Josué conquistou; 7– Sobrinho de 
Abraão. (inv.) apóstolo; 8–Cidade por 
onde Paulo passou rumo a Jerusalem; 
9– O mesmo que “cidade do Deus vivo” 
10– A conversa com Deus. O ajunta-
mento das águas. 
 

VERTICAIS: 1– Juiz de Israel. Rei que 
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Descubra as DiferençasDescubra as DiferençasDescubra as DiferençasDescubra as Diferenças    

4 


