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Número 11 — Ano 2

Dezembro de 2006

Jornal
Monte do Arco

Próximas Actividades
Data

Actividade

Local

08-Dez

Reunião de Casais - 15h30

Igreja

09/Dez

Encontro JENO - 15h00

CBE

16/Dez

Distribuição de Literatura - 15h00

Igreja

16/Dez

Revelação do Amigo Secreto - 21h00

Igreja

O Melhor Presente de Todos

17/Dez

Festa de Natal - 15h30

Igreja

11/Fev

Reunião inter-igrejas

Formigueiro

“Ninguém tem maior amor do que este, de
dar alguém a sua vida pelos seus amigos.”
João 13, 15

Dezembro, Janeiro e Fevereiro de 2007

Actividades 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
Aqui estou eu novamente. Chegamos
àquela época do ano em que todos estão com o
coração mais mole, ocupados em comprar a
árvore, os enfeites, e todas essas coisas.
Mas será que nos
sobra tempos para
pensar o que é o
Natal? Venham ver
a festa de Natal
que estamos a
preparar.
Estamos todos à
tua espera e Deus
também!
Bárbara Braga

Aniversariantes:
Idade:
 03 Dezembro—Bárbara Braga
 06 Dezembro—Eunice Isabel
Mendes
 13 Dezembro—Diana Gandra
 24 Dezembro—Renata Sofia

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

Indice:
Poema
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Festa de Natal
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 17 Janeiro—Joel Mendes
 01 Fevereiro—Serafim Miranda
 07 Fevereiro—Ruben Miranda
 19 Fevereiro—Fernanda Mendes
 26 Fevereiro—Rute Costa
Casamento:
 07 Janeiro—Regina&Serafim Braga
 17 Janeiro—João&Fernanda

8

Ficha Técnica

Cronica do invejo- 6
so
Reuniões de
Jovens
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Prox. Actividades
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Quantos esforços fazemos na época do Natal para alegrar
com presentes os que nos são chegados! Os nossos presentes
terrenos sempre são apenas símbolos do nosso apreço por alguém.
Mas Deus ama-nos de tal maneira que nos deu o maior presente de
todos. Um presente gratuito e o mais importante de sempre.
Vivemos numa geração muito carnal e material, sempre
pensamos no exterior, mas o nosso interior, espiritualmente
estamos mortos em delitos e pecados, pois não há um justo, nem
um sequer, todos nós somos pecadores, estamos separados de
Deus e o salário do pecado é a morte. Mas por amor, pois Deus
ama-te, enviou um presente, a solução, o caminho, a verdade e a
vida, deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nEle crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não conheceu
pecado fez-se pecado por nós para que nEle fôssemos feitos
justiça de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo veio para morrer por
ti, morrer pelos teus pecados, pois sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados. Levando Ele mesmo em Seu corpo os
nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os
pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ele morreu no teu lugar
para que tenhas vida e em abundância.
E como podes receber o maior presente de todos, basta
creres nEle como O que carregou teu pecado, e morreu no teu
lugar, foi sepultado e ressuscitou para tua justificação. Se com a tua
boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, confessa os teus
pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e purificar de
toda a injustiça. Deste modo, ficas lavado de toda a imundice,
espiritualmente nasces de novo, ficas em comunhão com Deus,
passarás a pertencer à Sua família e ganhas a vida eterna com
Ele.
Sim - nada mais e absolutamente grátis. Assim está escrito
na Bíblia e graças a Deus, muitos ainda hoje têm sido ganhos para
Cristo, crê nEle meu amigo/a, e segue-O. Agora é o tempo, Hoje é o
dia. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da
salvação. A festa do Natal deveria sempre recordar de maneira viva
essa profunda verdade de que Jesus é o maior presente de Deus
para nós. Jesus Cristo nasceu e Ele quer hoje nascer no teu
coração.
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Poesia: Jacó

“E Jacó deu pão a
Esaú e o guisado de
lentilhas; e ele comeu,
e bebeu, e levantouse, e saiu. Assim
desprezou Esaú a sua
primogenitura.“
Genesis 25, 34

I
Jacó, filho de Abraão,
A quem Isaque abençoou
Em troca de Isaú seu irmão
Com a primogenitura ficou.
II
Não foi fácil de lidar
Com a ira de seu irmão
Ali não pode ficar
Fugindo para casa de Labão.
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III
Na casa de Labão encontrou
A mulher do seu coração
Raquel a que tanto amou
Sendo enganado por Labão.
IV
Para ter a mulher amada
Catorze anos trabalhou
Raquel lhe foi dada
E Deus a Jacó abençoou.
V
Labão nunca desarmava
A Jacó queria convencer
Para isso o enganava
Fazia tudo para o reter.
VI
Em tudo era abençoado
À sua terra queria voltar
Família e todo o gado
Jacó queria levar.
VII
No regresso à sua terra
Obstáculos encontrou
Passando vale e serra
Até com o anjo lutou
VIII
O reencontro final
Entre os dois irmãos
Ocorreu em ambiente cordial
Entre abraços e saudações
IX
Em Siquem acabados de chegar
Ali sua tenda armou
Levanta ao Senhor um altar
Onde a Deus Jacó adorou

Reuniões de Jovens
I
Material não faltava
Nem mesmo computador
Estávamos todos preparados
Até mesmo o computador
II
Já tínhamos a proposta
Vinda do Senhor
O nosso irmão Pedro Costa
Com o seu computador
III
Com temas bem modernos
Mas que grande contentamento
Vamos pegar no caderno
E tirar o nosso apontamento
IV
Dos filmes à adolescência
Foram todos bem falados
Mas foi preciso muita paciência
Para manter os irmãos acordados
V
Mas o melhor era no fim
A nossa merenda
Nem o João nem o Serafim
Desamparavam a tenda

VI
Com estudo tão esclarecido
Os Sábados são animados
Com o Bob o tomate e Luís o pepino
O estudo fica muito bem dado
VII
Para finalizar
Quero a Deus agradecer
Também pedir a benção
Para quem ao Pedro irá suceder
Diana Gandra
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A Crónica do Invejoso
Como posso saber se sou invejoso(a)? Eu invejoso não sou, eu até nem
me importo com aquilo que os outros têm…..Mas o que é a inveja afinal? A inveja
é o contrário de ciúme. O ciúme recai sobre aquilo que é nosso, a inveja recai
sobre o que é dos outros.
Vou contar uma história verídica que certa vez presenciei entre duas pessoas:
Dizia certa pessoa: “quem me dera ser com a outra pessoa, falar como ela fala,
saber as coisas que sabe, vestir da mesma forma, etc….mas em contrapartida não
aceito nada do que me diz, e até a censuro e acuso de querer ser mais do que os
ouros. Mas na realidade o que sinto é inveja, por não ser como essa pessoa e
como desculpa critico-a. Mas como é que eu vou resolver este problema? Será
que sou invejoso?”
Entretanto a outra pessoa diz: “se isso que me contas é inveja eu também
sou invejoso. Pois critiquei um colega acusando-o de querer ser melhor do que os
outros, quando na realidade ele é mesmo melhor do que nós . Eu é que não aceito
e passo a criticá-lo por me sentir inferior. Será isto também inveja?” Quando falava
de inveja pensava que era só desejar aquilo que é dos outros. Esta foi a conversa
que presenciei, mas tenho a minha opinião sobre o assunto.
Inveja é:
- criticar com o propósito de destruir, é obstruir o trabalho de alguém só para o
desacreditar.
- não gostar de quem desempenha as mesmas funções do que nós, mas de uma
forma melhor.
- sentirmos revolta por não sermos tão bons como os outros.
- desejarmos ser como os outros sem nos esforçarmos para isso.
- pecado. O pecado Deus abomina. Não sejas invejoso porque Deus não quer
isso de ti.
Serafim Miran-

Casal Meira
Os nossos irmãos Rosa e António Meira
foram, no passado mês de Setembro, trabalhar e
viver para França.
Sentimos muito a falta deste casal no nosso
meio, pois eram muito queridos para nós.
Desejamos que Deus esteja convosco e vos
abençoe e oramos para que tenham uma boa
adaptação ao país, aos costumes e ao clima.
Oramos sobretudo que acima de tudo
coloquem Deus em primeiro lugar nas vossas
vidas.
Apesar da distancia saibam que pensamos
em vós e oramos por vocês.
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A vida de Jacó
Jacó era o menino mimado de sua mãe Rebeca. Jacó era o segundo filho do
casal Isaque e Rebeca. Esaú era de estatura física mais robusta, e com um espírito
mais aventureiro, pois se dedicava à caça. E seu muito gostava disso. Jacó era um
homem mais simples e pacato, vivia nas tendas e estava mais perto da sua mãe,
que muito gostava dele.
Jacó não era de grandes aventuras, mas a sua simplicidade não lhe tirava o
sentido de oportunidade e provou-o quando o seu irmão Isaú teve fome e pediu que
lhe desse um pouco do seu guisado. Jacó quis uma contra-partida face ao pedido de
Isaú, e pediu-lhe o direito à primogenitura, que era algo muito importante naqueles
dias pela que se recebia. Isaú cedeu ao pedido de Jacó e vendendo-lhe a
primogenitura em troca de um guisado de lentilhas.
Isaque envelheceu e perdeu a visão e pediu ao seu filho Isaú para lhe
preparar uma refeição com algo que deveria caçar, pois desejava abençoá-lo antes
de morrer. Rebeca ouve esta conversa e resolve intervir a favor de Jacó, preparando
uma refeição e ajudando Jacó a preparar uma camuflagem, pois Isaú era muito
peludo e como Isaque já não via era mais fácil de o enganar.
Jacó e Rebeca conseguiram enganar Isaque e assim Jacó recebeu a bênção
da primogenitura.
Chegando Isaú foi ter com seu pai levando-lhe o guisado. Isaque perguntou:
Quem és tu? Isaú respondeu: eu sou o teu filho Isaú o primogénito.
Isaque estremeceu e disse: quem foi então que me trouxe o guisado e eu o
abençoei? Isaú desconfiou logo do seu irmão Jacó e pediu a Isaque que o
abençoasse também e Isaque o abençoou, mas este seria por servo do menor.
Isaú muito se indignou contra Jacó e prometeu que mal o seu pai morresse
que mataria a Jacó. Rebeca descobre as intenções de Isaú e aconselha Jacó a
refugiar-se junto de Labão em irmão em Padã-Arã até Isaú esquecer o desejo de
vingança.
Jacó parte e chega a Padã-Arã e encontra Raquel, a qual o anuncia a seu pai
Labão. Jacó estava assim segura em casa de Labão. Jacó apaixona-se por Raquel
e trabalha sete anos para poder casar com ela, mas passados os sete anos Labão
diz que ele terá de casar primeiro com a filha mais velha Lia.
Era costume naquela terra casar primeiro a filha mais velha. Como era
permitido ter mais do que uma mulher , Jacó trabalha mais sete anos para poder
casar com Raquel
Labão continuou a enganar Jacó, pois não queria que ele fosse embora, mas
Jacó sente saudades da sua terra e resolve partir, a única dificuldade era como
enfrentar o seu irmão? Deus estava com Jacó e este apresentou-se perante seu
irmão com humildade e Isaú não mostrou qualquer atitude de violência para com
Jacó. Chegando à terra de Siquém edificou ali um altar ao Senhor Deus e assim
adorou o Deus de Israel.
Serafim Miranda
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Reuniões 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.
LIMPEZAS: a Rosa Meira saiu da lista de limpeza por se ter ausentado do
país. Entrou a Márcia Gomes para o seu lugar.
CORRESPONDÊNCIA: Decidiu-se que o Joel Mendes ficaria responsável
pela recepção e divulgação da correspondência.
FESTA DE NATAL: Decidiu-se realizar a Festa de Natal no Domingo dia 17
de Dezembro, pelas 15h30.
DISTRIBUIÇÃO DE LITERATURA: Decidiu-se fazer uma distribuição de
literatura, nas imediações da igreja, no Sábado dia 16 de Dezembro, pelas 15h.
REUNIÃO DE CASAIS: Decidiu-se realizar uma reunião especial para
casais. Foi convidado o casal Miguel e Dália Castro para darem e estudo
especifico sobre o tema.
REUNIÃO INTER-IGREJAS: Já está marcada a próxima reunião interigrejas. Será no dia 17 de Fevereiro/2007 e terá a participação especial do Grupo
Novo Caminhar.

Festa de Natal - 17 Dezembro Estamos próximos do natal e começam os ensaios, os preparativos para a
grande festa, a grande celebração—O nascimento de Jesus!
Muito mais que uma festa, que um momento de comunhão, é lembrar o
nascimento Daquele que nos ama e que veio ao mundo para nos salvar, alguém que
Deus deu para morrer por ti, por mim, por nós.
Esse alguém é Jesus. Ele dá-te o ar que respirar, o pão que te alimenta, o
amor que tu precisas.
O Natal não é só luz, cor, compras, gastar dinheiro…...tudo isso é bom, mas
por vezes somos influenciados com essas coisas e esquecemo-nos do mais
importante—Jesus!
Vamos parar e pensar. Vamo-nos lembrar de Jesus e do que Ele tem feito em
nós…. No dia 17 é a nossa Festa de Natal. Espero por vós.
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