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          Disciplina - Um bem para o culpado e uma necessidade para 
a preservação da pureza da igreja e da honra do evangelho de 
Cristo. Aplicada de acordo com a Palavra de Deus, toda disciplina 
visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas. É 
necessário que entendamos bem que a disciplina é ensinada na 
Palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento pelo Senhor 
Jesus Cristo e os apóstolos. 
           Jesus ensinou que diante do pecado de um irmão, este deve 
ser procurado numa tentativa de sua recuperação, mas se ele não 
atender ou, obviamente, permanecer no pecado, o assunto deve 
ser levado ao conhecimento da igreja para a devida disciplina.  
 Não podemos nos esquecer que a palavra disciplina tem a 
mesma raiz latina da palavra discípular. Na verdade, ambas visam 
ao ensino e, não, à mera punição. Nas escolas, uma matéria estu-
dada é chamada também de disciplina. Na igreja, a disciplina deve-
rá ser sábia e eficaz para levar ao arrependimento comprovado, a 
fim de trazer de volta a ovelha afastada da comunhão do rebanho. 
          Outra razão que nos leva à disciplina eclesiástica, é a neces-
sidade de preservar a pureza da igreja. O nosso inimigo comum, 
Satanás, é muito astucioso. Ele faz o pecado ser atraente e, quan-
do não combatido firmemente, torna-se uma atracção a ser imitada, 
especialmente, pelos mais novos na fé. O Apóstolo Paulo em I Cor. 
5,6 em diante menciona como o fermento leveda toda a massa.           
Assim, é o pecado. Ele pode contagiar e espalhar-se na comunida-
de se, logo, não for reprimido.   
              Devemos ter sempre em mente que servimos a um Deus 
que, conquanto seja compassivo e perdoador, é Deus Santo que 
requer que tenhamos vidas santificadas, ao ponto de requerer de 
todos nós : “Sede santos, porque eu sou santo” (I Pedro 1.16.)  
Devemos orar pelos que estão em pecado e para que todos seja-
mos disciplinados, moldados como o barro, inflamados, desperta-
dos, restaurados, pelo Seu santo e puro amor.                 
        Pedro Costa 
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Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:    

Idade: 

• 09 Setembro—Rui Silva 

• 14 Setembro—Pedro Aires 

• 17 Setembro—António Meira 

• 20 Setembro—Joana Lopes 

• 22 Setembro—Helena Silva 

• 29 Setembro—João Mendes 

• 17 Outubro—Carla Teixeira 

• 28 Outubro—Odete Miranda 

• 22 Novembro—Rosa Oliveira   

• 23 Novembro—Tiago Ribeiro 

 

Casamento: 

• 21 Outubro—Serafim&Odete 

Actividades na IgrejaActividades na IgrejaActividades na IgrejaActividades na Igreja    

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 

 “Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós 

que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura; 
e guarda-te para que não sejas também tentado”.                     
                                                  Gálatas 6, 1 
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Obs.: Em virtude do Passeio de Igreja e do 
encontro da JENO e do Congresso de Jovens 
não existirá reunião nos dias 10, 11 e 17 de 
Setembro e  29 de Outubro. 

Jornal Monte do Arco 

 Olá! Cá estamos nós com mais um jornal 
cheio de novidades, artigos, testemunhos e fotos. 
Espero que gostem!  
  Vou insistir novamente no meu con-
vite: - Venham até nós!  
 
 Teremos muito prazer em vos receber e 
Deus agradar-se-á muito mais pela vossa presen-
ça. Deus vos abençoe. 
           Bárbara Braga                                         

Próximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas Actividades    

Data Actividade Local 

11/Set Passeio Igreja Samil / Vigo 

17/Set. Encontro JENO CBE 

28-30/Out X Congresso Nacional de Jovens Mira 

01-Dez 17ª Conferência Regional Norte CBE 

Jan. a Mar. Escola Bíblica—2ªas feiras Igr. Monte Arco 

08/Out 62º Encontro Nacional de Anciãos Centro 



I 
Conversava Deus assim, 
ao continuar a oração: 
Façamos o homem e jardim, 
porque tudo vai ser bom; 
II 
Deus não estava só, 
quando o homem criou. 
Fizeram o homem do pó, 
assim Deus o abençoou. 
III 
Criou homem e mulher; 
No jardim os colocou. 
No seu infinito saber, 
O sexto dia completou. 
IV 
O propósito do Senhor 
era perfeito e bom; 
Tudo fez com muito amor; 
Tudo na perfeição. 
V 
Tinham toda a liberdade, 
apenas uma restrição; 
Gozavam de felicidade, 
e plena comunhão. 
VI 
Foi grande a ambição, 
que os levou a desobedecer. 
Caíram na tentação, 
que tudo deitou a perder. 
VII 
Foram expulsos do jardim, 
tiveram de trabalhar. 
Que guardado pelo querubim 
Não os deixaram voltar. 

 

A CriaçãoA CriaçãoA CriaçãoA Criação 

2 11 

por Serafim Miranda 

“E criou Deus o 
homem à Sua 
imagem, à imagem de 
Deus os criou; homem 
e mulher os criou. E 
Deus os abençoou… “ 

Genesis  1, 27-28 

Sopa de LetrasSopa de LetrasSopa de LetrasSopa de Letras    

                                                       Jornal Monte do Arco Jornal Monte do Arco 

Descubra as 6 DiferençasDescubra as 6 DiferençasDescubra as 6 DiferençasDescubra as 6 Diferenças    
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 Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança; Ele 
estava acompanhado para ter esta conversa. Tudo quanto Deus tinha feito, foi consi-
derado de muito bom. Contudo, Deus quis dar um toque final à criação colocando o 
homem como o guardião de toda a demais criação e para tal Deus providenciou-lhe 
uma companheira –a mulher– para que tudo fosse na perfeição. 
  
 Do pó Deus criou o homem, soprou nas suas narinas o sopro da vida e o fez 
alma vivente; das suas costelas Deus criou a mulher a companheira ideal e os aben-
çoou, lhes dizendo que se multiplicassem.  
  
 Colocou-os no jardim, onde nada faltava. Tinham condições para viverem em 
perfeita harmonia e plena comunhão entre ambos e com Deus. 
 Mas chega a tentação de serem como Deus; que podiam desobedecer e 
nada lhes aconteceria; Esta ambição de serem mais do aquilo que Deus queria que 
eles fossem levou-os a desobedecer e a ira de Deus os expulsou do jardim, perde-
ram a comunhão com o criador, tiveram de trabalhar para o seu sustento e passa-
ram a ter dores. Tudo por causa da desobediência a Deus. 
 
 Se Deus tem um plano para ti e te coloca num lugar que Ele escolheu, não 
dês ouvidos à tentação nem ambiciones coisas que Deus não te proporcionou, mas 
deixa que Ele cumpra o seu plano na Tua vida não percas a Sua comunhão, conver-
sa com Deus.    
                                                                                                               Serafim Miranda 

Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Enlace Matrimonial de Eunice e Joel Enlace Matrimonial de Eunice e Joel  
      
       Queríamos compartilhar convosco um 
pouco do que sentimos no dia 12 de Junho  
passado (dia do nosso casamento).  
      Em 1º lugar gostaríamos de agradecer a 
todos os que estiveram presentes e  
que puderam testemunhar a celebração do 
amor.  
        Esperamos que tenham gostado da 
festa que preparamos para vós. 
         Da nossa parte nem temos palavras 
para expressar tamanha alegria sentida  
naquele dia, ficamos extremamente comovi-
dos com a participação da igreja e  
com o carinho demonstrado por todos vós. 
 
         Sentimos a Bênção de Deus naquele 
dia. Tudo correu ainda melhor do que tínha-
mos planeado (obrigado Deus).  Os nossos 
agradecimentos. 

Eunice e Joel. 
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Palavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas Cruzadas    

VERTICAIS: 1– Símbolo de ultimo. Nome de I Cr. 2; 2– Mulher de Abrão. Nome que 
os escribas gostavam de ouvir (pl.); 3– Primeiro marido de Tamar. Saudação seg. 
Oseias; 4– A quem Agur dirigiu suas profecias. Quatro letras de Sinai; 5– Pai de uma 
valente de Davi. Mãe de uma concubina de Saul; 6– Nome escrito na cruz. Duas 
letras do filho de Samuel; 7– Nome de Deus seg. Salmo 68. Primeiro nome de 
Pedro; 8– Fez uma arca (pl.); Três letras do sucessor de Belsazar; 9– Nome de 
Esdras 10. Pai de Ló. 

HORIZONTAIS: 1– Livro da Bíblia. Pai 
de Josué; 2– Irmã de Lázaro. Livro da 
Biblia; 3– Filho de Judá morto pelo 
Senhor. Jacó; 4– Itrita valente de Davi; 
5– Rio onde Daniel teve uma visão 
(pl.). Filho de Jacó; 6– Praga do Egipto. 
Avô de Zacarias (pl.); 7– Cidade dos 
pais de Samuel. Neto de Esaú; 8– Rio 
de Damasco. Cesto onde colocaram 
Moisés; 9– Cidade do rei que Josué 
enforcou. Monte onde se reuniram 
144.000. Praga do Egipto (inv.) 10– 
Nome antigo de Josué. Rei de Judá. 
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(continuação pag. 9) 
 
         E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a 
vizinha pendurava as suas roupas no estendal.  
 
        Passado um mês a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos estendi-
dos, e disse ao marido: - Olha! Ela aprendeu a lavar as roupas, será que outra vizi-
nha a ensinou!?  
        O marido calmamente respondeu: - Não, é que hoje eu levantei mais cedo e 
lavei os vidros da nossa janela! 
 
 É isto que acontece quando não cuidamos daquilo que sai da nossa boca. Em 
vez de criticar, faz alguma coisa para contribuir; verifica os teus próprios defeitos e 
limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para dentro de nós mesmos.  
 
 "Tira primeiro a trave do teu olho, e então conseguirás tirar o cisco do olho do 
teu irmão" (Mateus 7:5)                                                                                                            
          Rute Costa 
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Baptismos em PerrãesBaptismos em PerrãesBaptismos em PerrãesBaptismos em Perrães 
      Foi no dia 19 de Junho de 2005, que dei cumprimento 
ao mandamento que Jesus deixou, o baptismo. 
       Foi uma experiência única, uma paz de espírito; foi 
como se deixasse todo o pecado na água depois da imer-
são. Desde aí, senti a intensidade do poder de Deus na 
minha vida. 
                I                                                               II  
 Todos devem saber                                Sei que Ele é o Senhor 
 Quem tanto nos amou                            O meu amigo verdadeiro    
 Sua gloria reconhecer                            Tem por mim muito amor 
 Porque por amor nos salvou                  Protege-me o tempo inteiro 
               III                                                             IV  
 Nem o meu pai carnal                            Grande é o seu poder 
 Me tem tanto amor                                 Sua gloria não tem fim    
 Ele é o meu pai celestial                         Sempre lhe vou agradecer 
 Quem me ama sendo eu um pecador    Tudo o que fez por mim 

Diana Gandra 

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 da mesma. Para tal, 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.  
 TRANSPORTE: Decidiu-se comprar Cadeiras Auto para o transporte das 
crianças da Escola Dominical. 
 NOVO MEMBRO: A Diana Gandra foi baptizada a 19 de Junho de 2005, 
pelo que a partir desta data é membro da Igreja Evangélica de Monte do Arco.  
 OPERAÇÃO MOBILIZAÇÃO: Decidiu-se receber uma equipa da OM, consti-
tuída por cerca de 11 jovens, provenientes  de vários países, para realizar trabalho 
de evangelismo. A igreja suportará todas as despesas referentes à estadia, trans-
porte e alimentação. 
 REUNIÃO JOVENS: Foi efectuada uma escala para o louvor e lanche de 
convívio. 
 LISTA DE LIMPEZA: Foi reformulada a lista de limpeza, em virtude de ter 
entrado a Eunice Pina Mendes.    
 PASSEIO: Decidiu-se realizar o passeio da igreja em 11 de Setembro, a 
Samil, subordinado ao tema “Submissão e Disciplina”. O preço por pessoa é de 
5,00 €.  
 ESCOLA BIBLICA: Vai-se realizar, nas instalações da igreja, as reuniões de 
Escola Bíblica nos meses de Janeiro a Março de 2006. 

 Um casal , mudou-se para um bairro muito tranquilo.  
 Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam o pequeno 
almoço a mulher reparou através da janela que uma vizinha pendurava lençóis no 
estendal e comentou com o marido:   
 - Que lençóis sujos que ela está a pendurar! Provavelmente está a precisar 
de mudar de detergente. O marido observou calado. 
 
 Alguns dias depois, novamente, durante o pequeno almoço, a vizinha pendu-
rava lençóis no estendal e a mulher comentou com o marido: 
 - Nossa vizinha continua a pendurar os lençóis sujos! Se eu tivesse intimida-
de perguntava se ela queria que eu lhe ensinasse a lavar as roupas. 
          (Continua pag. 10) 

Pense nisto….Pense nisto….Pense nisto….Pense nisto….    
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Campanha EvangelisticaCampanha EvangelisticaCampanha EvangelisticaCampanha Evangelistica————Equipa OMEquipa OMEquipa OMEquipa OM 
 Foi para nós gratificante e um estimulo, termos uma equipa de Jovens da 
O.M. a trabalhar em colaboração com a igreja de Monte do Arco nos dias 9 a 12 de 
Julho.  Foi  um trabalho óptimo,  especialmente pelo envolvimento dos jovens; 
alguns, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de distribuir literatura de porta em 
porta e realizar inquéritos acerca do que as pessoas pensam sobre Deus. 
O trabalho de distribuição de literatura foi realizado na área periférica da Igreja. 
Dividimo-nos em grupos, onde misturamos a equipa da O.M. com os elementos da 
igreja, de forma a facilitar a comunicação; uma vez que os jovens da OM vinham de 
vários países e não falavam português. Depois de dois dias de trabalho no terreno 
não podemos “embandeirar em arco” porque demos inicio a uma nova fase da 
batalha a travar e estamos conscientes de que este trabalho não é fácil e o inimigo 
não vai desistir de pôr impedimentos a este trabalho. Mas nós temos uma ajuda 
superior que é Jesus o Rei e o Espírito Santo o nosso guia, por isso vamos vencer 
esta guerra. Estamos muito gratos a toda a equipa da OM, assim como, aqueles 
que colaboraram neste trabalho. Tanto aos que estiveram no terreno como aqueles 
que ajudaram através das suas orações. 

É nosso desejo que este trabalho se repita porque há muito terreno bravio a 
desbravar e o Senhor precisa de ti para este trabalho.     

Thank you and God bless you OM Team                                  Serafim Miranda 
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Passeio da Igreja Passeio da Igreja Passeio da Igreja Passeio da Igreja ----   11 Setembro   11 Setembro   11 Setembro   11 Setembro 

Destino: Samil (Vigo)    Tema: “Submissão e Disciplina”.  
O preço por pessoa é de 5,00€. (oferta de um brinde) 

Concentração: 06h45 - Igreja 
Reserva já o teu lugar  

HORAS Actividade

7h00 Partida
9h00 Samil – Peq. Almoço
9h30 Reunião 

10h15 Jogos Grupo - Passatempos
10h45 Tempo Livre
12h30 Almoço
15h00 Reunião
16h00 Jogos Grupo - Passatempos
16h30 Tempo Livre
18h30 Jantar
20h30 Partida
22h30 Chegada 

HORAS Actividade

7h00 Partida
9h00 Samil – Peq. Almoço
9h30 Reunião 

10h15 Jogos Grupo - Passatempos
10h45 Tempo Livre
12h30 Almoço
15h00 Reunião
16h00 Jogos Grupo - Passatempos
16h30 Tempo Livre
18h30 Jantar
20h30 Partida
22h30 Chegada 
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PicPicPicPic----nic entre várias Igrejasnic entre várias Igrejasnic entre várias Igrejasnic entre várias Igrejas 
 Participei na actividade que se realizou no parque da cidade, e gostei muito!   
 Foi um dia onde houve tempo para tudo: jogos, concursos, louvor a Deus, 
entre outros. 
 Foi uma actividade onde várias igrejas se juntaram e em comunhão uns 
com os outros nos divertimos muito. Fui muito bom! 

 Ruben Miranda 

 Classificação 
   Futebol: 
        - 1º Lugar - Monte Arco 
  Jogos Tradicionais: 
         - 1º Lugar - Monte Arco 

Acampamentos Quintas do NorteAcampamentos Quintas do NorteAcampamentos Quintas do NorteAcampamentos Quintas do Norte 
Para o acampamento das Quintas do Norte, este ano, foram o Fábio, o Rui e o 
Samuel. A Eunice também lá esteve mas como directora e chefe.  
Foram semanas cheias de actividades, convívio, brincadeiras e aprendizagem.  
Todos eles gostaram do tempo que lá passaram e voltaram para as suas casas 
com vontade de voltar no próximo ano.  

     Estive este verão nos acampamentos do Palhal. Foi uma nova experiência, onde 
houve muita diversão. Deus abençoou aquele acampamento.  
     Também, algumas lágrimas caíram no dia da despedida. Para mim foi um acam-
pamento muito divertido e gostei muito de lá estar.  
      Foi muiiiito bom!!                                                           
                          Ruben Miranda 

Acampamentos PalhalAcampamentos PalhalAcampamentos PalhalAcampamentos Palhal 

Reuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de Jovens 
Nas reuniões de jovens estivemos a realizar estudos da história, doutrina e 

fundamentos bíblicos da igreja evangélica, seguidos pelo estudo comparativo com 
outras confissões religiosas. 

Num tempo de muita confusão doutrinária não podemos ser enganados, antes 
devemos estarmos preparados para com mansidão darmos testemunho da nossa 
esperança.  

Actualmente estamos a estudar a doutrina das Testemunhas de Jeová, sendo 
que posteriormente passaremos para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias 
(Mormons). 

 Será uma oportunidade de descobrirmos verdades bíblicas, vem e participa 
nas reuniões de jovens ao Sábado à noite, das 21h00 ás 22h30. 

Agora com uma maior participação de todos, graças à escala das reuniões de 
jovens, onde a abertura das reuniões com louvor e o lanche convívio são da res-
ponsabilidade rotativa por todos aqueles que quiserem participar  
                                                                                                             Pedro Costa   


