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Trimestral e Gratuita  
 

    O missionário Hudson Taylor visitava a China pela primeira 

vez, no tempo dos barcos à vela. O vento tinha desaparecido 

e o movimento das ondas ia levando o barco na direcção 

duma ilha habitada por uma população canibal, segundo se 

sabia. O capitão, quase em desespero, dirigiu-se ao missio-

nário, dizendo-lhe: -“Este é o momento de orar ao seu Deus. 

Humanamente, tudo indica que estamos perdidos.” 

    Hudson Taylor respondeu: - “Sim, eu orarei, e, entretanto, 

o senhor fará içar todas as velas.” O capitão, temendo ser 

ridicularizado pela tripulação, recusou, com o pretexto de 

que num mar tão calmo e sem vento isso não faria sentido. 

     O missionário declarou que nessas condições não oraria. 

O pior é que o barco se aproximava cada vez mais da temível 

ilha. Finalmente, apesar de não haver o menor sopro de ven-

to, o capitão deu ordem de subirem as velas e navegar a toda 

a vela. Quanto ao missionário, recolheu-se na sua cabine e 

falou ao Senhor da grande angustia que a todos atormentava. 

  Enquanto prosseguia a sua oração, alguém bateu fortemente 

na sua porta. Era o capitão: -“O senhor está realmente a orar? 

“ -perguntou -“ Já não é necessário continuar. O vento sopra 

com força, mais do que é preciso”. 

  Para Hudson Taylor acabava de se cumprir a promessa feita 

pelo profeta:  

“Acontecerá que, antes de clamarem, Eu responderei; e 
estando eles ainda falando, Eu os ouvirei “.  Isaías 65, 24 
                

Para ler : Lucas 18, 1-8                Pedro Costa 

O PODER DA ORAÇÃO COM FÉ 
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Junho, Julho e Agosto de 2005 

Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:    
 

Idade: 

• 18 Junho—Samuel Braga 

• 24 Junho—Regina Braga 

• 22 Julho—Maria Carvalho 

• 23 Julho—Albino Ferreira 

• 29 Julho—Pedro Meira   

• 6 Agosto—Pedro Costa 

• 24 Agosto—Débora Braga 

 

Casamento: 

• 10 Junho—Pedro&Rute 
Costa 

• 09 Agosto—Albino&Carla 

• 24 Agosto—Meira&Rosa 

Actividades da Igreja 

     Olá de novo. Dou graças a Deus por estar-vos a escrever novamente.  
     Pretendo desta maneira chamar-vos a atenção para a nossa programação, desa-
fiando-vos a aparecerem, pois é Jesus Cristo que nos convida a irmos até Ele.  
     Vem escutar a palavra de Deus! Deus irá certamente  abençoar-te.                     
                                                  Bárbara Braga                                         
 
 
 
SANTA CEIA - ……………………….………...1º Domingo (mês) - 9h00 
PREGAÇÃO DO EVANGELHO - …2º, 3º, 4º e 5º Domingo (mês) - 09h00 
ESCOLA DOMINICAL - ………………………………Domingo -10H30 
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO - ………….……...…….4ª Feira - 21h00 
JOVENS - …………………………...………..…………..Sábado - 21h00 
LOUVOR E ADORAÇÃO - ………...………….2º Domingo (mês) - 15h30 
 

 “Mas devem pedir com fé, sem duvidar. 
Aquele que duvida é como as ondas do 
mar, levadas pelo vento. Esse nem pense 
que há-de conseguir alguma coisa do 
Senhor, pois é um indeciso e pouco seguro 
em tudo o que faz.”                   Tiago 1, 6-8  
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Obs.: Em virtude da Igreja estar presente no  
casamento de Eunice e Joel, baptismos em Per-
rães e Pic-nic no parque da cidade, não existirá 
reunião nos dias 11, 12, 18, 19 e 25 de Junho. 

Jornal Monte do Arco 



Próximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas Actividades    

I 
No principio criou deuses, 
os céus e a terra também;  
No infinito de conhecimentos 
tudo fez como ninguém.  
II 
A terra era sem forma e vazia; 
Era um espaço desolador. 
Sobre a face das águas se movia, 
o espírito de Deus criador. 
III 
Ordenou Deus que luz houvesse, 
e logo assim aconteceu. 
Para que tudo se transformasse, 
nome à luz e nome ás trevas deu. 
IV 
Ao dia luz e noite trevas,  
estes nomes Deus lhes deu. 
Sem contenção e sem reservas, 
o primeiro dia aconteceu. 
V 
A luz é algo maravilhoso, 
mas por aqui não ficou; 
O Deus todo poderoso 
as águas ele separou. 
VI 
Á expansão chamou de céus; 
Aguas juntas colocou; 
A infinita sabedoria de Deus, 
o segundo dia completou. 
VII 
Águas em um só lugar, 
assim Deus ordenou. 
Será chamada de mar, 
e a terra à vista ficou. 
VIII 
Céus, terra e mar. 
Estamos no terceiro dia . 
Deus vai continuar, 
Porque era bom o que fazia. 

A CriaçãoA CriaçãoA CriaçãoA Criação 

2 7 

por Serafim Miranda 

“De facto, desde a 
criação do mundo, 
Deus que é invisível 
mostrou claramente o 
seu poder eterno e a 
sua divindade nas 
suas obras. Por isso 
não têm desculpa. ”  

Romanos  1, 20 
Data Actividade Local 

4/Jun III Encontro Nacional dos Irmãos Tocha 

12-Jun Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Quinta da Cerdeira 

19-Jun Baptismos  Perrães 

25-Jun Pic-nic entre várias igrejas Parque da Cidade 

10/Jul Assembleia Geral da AIEAS Igreja 

10/Set Encontro JENO - - - - - -  

11/Set Passeio Igreja Samil / Vigo 

28-30/Out X Congresso Nacional de Jovens Mira 

01-Dez 17ª Conferência Regional Norte CBE 

Sopa de LetrasSopa de LetrasSopa de LetrasSopa de Letras    

                                                       Jornal Monte do Arco Jornal Monte do Arco 
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         No passado mês de Março realizou-se um programa especial de Páscoa. 
Do programa fizeram parte: Distribuição de Literatura; Projecção de Filme; Activi-
dade especial para crianças e adolescentes; Pregação do Evangelho e Reunião 
de Páscoa com participações dos alunos da Escola Dominical.  
         Foi um fim-de-semana abençoado. Muitos tiveram oportunidade de distribuir 
literatura pela primeira vez e disseram ter sido uma experiência enriquecedora.                                                                    

 

       Certamente que ao leres o poema, que está aqui ao lado, reparaste no erro gra-
matical, no primeiro verso, “deuses”. Coloquei este erro propositadamente. Em Gen. 
1:1 encontramos a seguinte leitura: “No principio criou Deus, os céus e a terra…”. Ao 
lermos esta frase, nada achamos de errado, pois gramaticalmente ela está correcta. 
Mas está diferente da tradução original. Na tradução original da bíblia está escrito 
“El-o-him” que significa deuses e é o plural de “El-o-ah” que significa Deus. 
        Se a palavra fosse traduzida literalmente para o português, não fazia sentido 
gramaticalmente, por isso se optou por escrever apenas Deus. Mas isto faz com 
que, ao lermos, fiquemos com a ideia de que Deus, na altura da criação do mundo, 
estava só, mas se no original a palavra Deus está no plural, significa que havia mais 
alguém. No evangelho de João 1:1, diz o seguinte: “No principio era o verbo, e o 
verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.” Esta leitura mostra-nos também que 
Deus não estava só. 
       Podemos nos deliciar com toda a narrativa do poema, que demonstra a grandio-
sidade do criador, o Senhor nosso Deus, que ordenou e logo se cumpriu. E assim 
Deus “El-o-him”, criou os céus, a terra, os mares, a luz, e viu como tudo isso era 
bom .  
       Em apenas três dias tudo aconteceu. Aos mais cépticos e aos evolucionistas 
gostaria de dizer que desde Gen. 1:1 até Gen. 1:3 poderia ter havido um tempo inde-
terminado de anos e a terra ser muito mais velha do que o resto da criação de Deus. 
O nosso Deus é bom, Ele faz coisas muito boas.    
                                                                                                               Serafim Miranda 

PicPicPicPic----nic entre várias Igrejasnic entre várias Igrejasnic entre várias Igrejasnic entre várias Igrejas 
Será um encontro de convívio, entre várias igrejas no próximo dia 25 de Junho 

(sábado), no Parque da Cidade.  
Para além da igreja em Monte do Arco, foram convidadas as igrejas em Belo-

monte, Sª Hora, Foz e Silvalde. O encontro terá também uma vertente desportiva 
para os mais novos, onde poderão jogar futebol com outras igreja.  

O início e ponto de encontro será pelas 10h30 na entrada da circunvalação. 
Nesse Sábado não existirá à noite a habitual reunião de jovens.        

Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Enlace Matrimonial de Eunice e Joel  
 Queremos assim, informar que Eunice Pina e Joel Mendes, ambos mem-
bros da igreja, sentiram da parte do Senhor se unirem pelo matrimónio no próximo 
dia 12 de Junho. A cerimónia realizar-se-á na Quinta da Cerdeira (Santo Tirso).  
 Por este facto não existirá reuniões, tanto no Sábado à noite como no 
Domingo. 

Baptismos em PerrãesBaptismos em PerrãesBaptismos em PerrãesBaptismos em Perrães 
         Como habitual, a igreja se juntará a esta actividade no dia 19 de Junho. O 
ponto de encontro é no cruzamento da Areosa ás 8h00. Todos os interessados 
que pretendam comparecer, mas que não possuam transporte, informem os 
anciãos para que desta maneira os mesmos possam encontrar solução. 

Programa Especial  de PáscoaPrograma Especial  de PáscoaPrograma Especial  de PáscoaPrograma Especial  de Páscoa 

Aniversário IgrejaAniversário IgrejaAniversário IgrejaAniversário Igreja 

Reuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de Jovens 
Nos passados 3 meses realizaram-se intercâmbios de reuniões de jovens, com 

as igrejas em Foz do Douro, Belomonte e Silvalde. Foram momentos muito aben-
çoados, onde sempre existiu o louvor, estudo da palavra de Deus, a alegria e o 
convívio.  

Nas próximas reuniões de jovens iremos realizar estudos internos, apesar de 
não se realizar reuniões nos dias 11, 18 e 25 de Junho, motivadas pelas diversas 
actividades existentes para essas datas, iremos se Deus permitir, a partir de Julho 
estudar os fundamentos bíblicos da igreja evangélica, seguidos pelo estudo com-
parativo com outras confissões religiosas, como por exemplo; Testemunhas de 
Jeová, Mormons, Igreja Católica, entre outras.  

Num tempo de muita confusão doutrinária não podemos ser enganados, será 
uma oportunidade de descobrirmos verdades bíblicas, vem e participa nas reu-
niões de jovens ao Sábado à noite, das 21h00 ás 22h30.  

Passeio da IgrejaPasseio da IgrejaPasseio da IgrejaPasseio da Igreja 
Ficou decidido que o Passeio da Igreja, se realizará nos mesmos moldes do 

anterior. O destino é o mesmo, sendo que a data ficou agendada para o dia 11 de 
Setembro, aguardando apenas disponibilidade do autocarro.      

        No dia 3 de Abril, comemorou-se o 21º Aniversário da Igreja. Os presentes 
foram conduzidos a uma viagem no tempo, através da projecção de diversas fotos 
desde a fundação da igreja até à actualidade.  Foram revividas experiências pas-
sadas e relembradas algumas caras que ao longo dos tempos foram passando 
por esta igreja.  
       No final não faltou o bolo de aniversário e o cântico dos parabéns.  
       Que Deus continue a abençoar este trabalho. 
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Reuniões de Direcção da AIEASReuniões de Direcção da AIEASReuniões de Direcção da AIEASReuniões de Direcção da AIEAS    

 Como tem sido habitual a direcção da Associação da Igreja Evangélica de Águas 
Santas, têm—se reunido mensalmente para tratar de assuntos relacionados com 
o bom funcionamento desta igreja local. Foram tomadas algumas decisões, a  
saber: 

 
NOVA IGREJA: Continuamos em contacto com a Câmara Municipal da Maia, no 
sentido de se arranjar um terreno para o projecto de construção da nova Igreja. 
Pedimos as vossas orações sobre este assunto.  

 
LIVRARIA:  Foi colocada na igreja uma livraria com diversos artigos evangelísticos, 
como: bíblias, livros; CD´s; DVD,s, etc. Não deixe de espreitar a livraria, certamente 
encontrará algo que lhe será útil! 

 
OBRAS: Como tinha sido decidido, foram pintadas as letras do versiculo , no inte-
rior da igreja. Comprou-se a esponja para revestimento do banco da “salinha”. 

 
BATISMOS: Decidiu-se que a igreja estará presente no culto de baptismos, em 
Perrães, em 19 de Junho. 

 
PASSEIO: Decidiu-se realizar o passeio da igreja em 11 de Setembro.   

 
ASSEMBLEIA GERAL: Foi marcada uma reunião de Assembleia Geral para o dia 
10 de Julho, pelas 15h30. 

 
PIC-NIC: Ficou marcada a data de 25 de Junho para realizar o pic-nic no parque da 
cidade, em conjunto com outras igrejas. Haverá jogos e reunião ao ar livre. Todos 
deverão estar presentes. 

 
NOVO MEMBRO: Foi recebida a Carta de Recomendação da Igreja Baptista do 
Barreiro, pelo que a partir de agora a irmã Eunice Pina é membro da Igreja Evangé-
lica de Monte do Arco.  

 
MONTRA: Achou-se necessário melhorar o aspecto da montra da igreja. Decidiu-se 
que as senhoras ficariam responsáveis por encontrar uma solução mais apresentá-
vel. 

Palavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas Cruzadas    

VERTICAIS: 1– Traidor. Cidade de Josué 15; 2– Filho de Judá. Filho de Elifaz, neto 
de Esaú; 3– Companheiro de Paulo. 2 letras de Ismael; 4– Homem enviado pr Davi 
para a frente da batalha para que fosse morto. Cidade dos Romanos; 5– Filho de 
Ana. Substancia que estatuiu uma mulher; 6– Terra onde Saul procurou jumentas. 2 
letras de Sete; 7– Nome de I Cr. 8. Nome de I Cr. 2; 8– Cidade de Josué 19 (inv.). 
Monte onde Moisés esteve; 9– Filho de Jacó (inv.). Tribo. Cidade de Moabe; 10– 
Nome de Neemias 12 (inv.). 

HORIZONTAIS: 1– Salvador do mun-
do. Irmão de Moisés; 2– Terra de 
Abrão. Praga Egípcia (pl.). 2 Letras de 
Loide; 3– Pai de Ainoã, mulher de Saul; 
4– Escritor de Tito. Terra de Abrão 
(inv.); 5– Profeta; 6– Sobrinho de Abrão 
(inv.). 2 letras de Salmos. Avô de Zaca-
rias; 7– Deus é ____. Pai de Sansão 
(inv.); 8– Tribo de Israel. 2 letras de 
Oséias. Praga Egípcia; 9– Terra do 
José que deu sua sepultura a Jesus; 
10– Diminutivo de Jerusalem . Abrevia-
tura de Reis. 
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Descubra as 7 DiferençasDescubra as 7 DiferençasDescubra as 7 DiferençasDescubra as 7 Diferenças    
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