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Para onde estás indo? Onde estarás amanhã? Onde estarás nos 
anos futuros? Tens realmente certeza disso? Não tens certeza? Mas 
espere! A esta pergunta tu precisas mesmo de responder: onde 
estarás na eternidade? É fundamental que encontres a resposta para 
esta pergunta, pois dela depende teu destino eterno! Esta vida é 
apenas “um vapor que aparece por um pouco, e depois se 
desvanece” (Tiago 4:14); “pois tudo passa rapidamente, e nós 
voamos” (Salmo 90:10). Prezado leitor, esta vida está acabando… E 
depois, para onde vamos? O que acontece depois da morte? Diz a 
Bíblia em Hebreus 9:27: “Aos homens está ordenado morrerem uma 
só vez, vindo depois disto o juízo”. E este juízo é descrito com mais 
detalhes no último livro da Bíblia, o Apocalipse. 
O resultado solene do juízo é o destino eterno, é o lago de fogo ou a 
presença de Deus, o céu. Que contraste!  Mas a pergunta mantém-
se onde estarás tu na eternidade? Pois é enquanto que estás vivo 
que podes escolher a resposta para esta pergunta. A Bíblia diz que 
“Quem crê no Filho tem a vida eterna; quem não crê no Filho não 
verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus” (João 3:36). 
Tens tu o Filho de Deus (e somente Ele) como o teu Senhor e 
Salvador? Reconhecendo seres um pecador, crês nEle (e somente 
nEle) de todo o teu coração, como sendo o único que pode levar-te 
ao céu? Pois ele é o único mediador entre Deus e os Homens. Se 
crês verdadeiramente tens o Filho, então também tens a vida, e teu 
destino eterno é o céu. Se porem não crês de todo o coração no 
Senhor Jesus; se confias na religião, boas obras, penitências, rezas, 
etc; prezado leitor, se esta é a tua situação, então entende que não 
tens o Filho de Deus, não tens a vida eterna, e estás caminhando 
para a condenação eterna. Eternidade… onde? Ela está chegando. 
Mais cedo do que imaginas, estarás na eternidade; mas… onde? 
Nos céus, na glória com Deus? Ou no tormento eterno do lago de 
fogo? Pense com cuidado… a morte é um passagem para a 
eternidade, uma passagem só de ida. 

        Eternidade… onde?                        Pedro Costa 

Eternidade … onde? 
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                            Junho, Julho e Agosto de 2007 

Aniversariantes 

Idade: 

 18 Junho—Samuel Braga 

 24 Junho—Regina Braga 

 23 Julho—Albino Ribeiro  

 29 Julho—Pedro Meira 

 06 Agosto—Pedro Costa 

 24 Agosto—Débora Braga 

Casamento: 

 10 Junho—Rute&Pedro 

 12 Junho—Eunice&Joel 

 09 Agosto—Carla&Albino 

 24 Agosto—Rosa&Meira 

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 

   “Aos homens está ordenado morrerem uma 
só vez, vindo depois disto o juízo”      Hebreus 9: 27 
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Jornal Monte do Arco 

Próximas Actividades 

Data Actividade Local 

7 Junho Reunião Entre-igrejas Feira de Santana 

17 Junho Batismos  Perrães 

23 Junho Visita Lar Vida Nova Pardilhó 

30 Junho Passeio JENO Norte Espanha 

7 Julho Clube do Peixinho Parque Cidade 

17 a 22 Julho Campanha Evangelistica - Equipa da TiM  Igreja 

22 Julho 15h30 - Participação Especial -TiM S.B. Formigueiro 

Julho a Agosto Acampamentos vários 

Olá! Cá estou eu 
novamente para 
reforçar o convite de 
virem visitar-nos, 
cantar connosco, ler a 
bíblia e louvar a Deus. 
As reuniões de 
Sábado à noite são 
uma grande bênção. 
Vem ter connosco. 
Vem ao Teu Salvador. 

Bárbara Braga 



Não é pela moralidade 
"Há um caminho que ao Homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da 
morte". (Provérbios 14:12) 
 

Não vem pelas obras - por aquilo que se faça. 
"Porque pela GRAÇA sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem 
das obras, para que ninguém se glorie " (Efésios 2:8,9). 
"Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a Sua Misericórdia 
nos salva pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.... para 
que sendo justificados por Sua Graça sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança 
da Vida Eterna". (Tito 3:5,7) 
 

Não é pelo prestígio ou fama 
"Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma?" (Evangelho 
de S.Mateus 16:26) 
 

Também não é pela obediência à Lei ou aos Mandamentos, 
"Porque todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar em UM só ponto, tornou-se 
culpado de todos" (S.Tiago 2:10). 
"Sabendo que o Homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela FÉ em Jesus 
Cristo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada." (Gál. 2:16). 
"Mas Agora se manifestou sem lei a Justiça de Deus, sendo justificados 
gratuitamente por Sua Graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos 
pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. (Romanos 3:24,28) 
 

Sabe qual é o único mandamento para a Salvação ? 
"O Seu Mandamento é este: Que creiamos no Nome do Unigénito Filho de 
Deus" (1.João 3:23) 

 
 
 
 

 "Porque há Um só Deus, e Um só Mediador entre Deus e os Homens: JESUS 
CRISTO Homem, O Qual se deu a Si Mesmo em preço de redenção por todos"  
             (2ª Timóteo 2:5,6). 
 
"E em nenhum Outro há salvação, porque também nenhum outro Nome há 
dado entre os homens pelo Qual devamos ser salvos."   (Actos 4:12). 
 
"Disse Jesus: Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai 
senão por Mim."          (João 14:6). 
 
"Esta é uma Palavra Fiel e digna de toda a aceitação: Que Cristo Jesus veio ao 
mundo para salvar os pecadores."        (1ª Timóteo 1:15). 
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Sopa de Letras 

Procura no quadro abaixo as palavras sublinhadas do versículo. 
 

II Timóteo 3: 1-4 
"Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos, 

difíceis de manejar. Pois os homens serão amantes de si mesmos, 
amantes do dinheiro, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, 
desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, 
não dispostos a acordos, caluniadores, sem auto domínio, ferozes, 
sem amor à bondade, traidores, teimosos, enfunados [de orgulho], 
mais amantes de prazeres do que amantes de Deus"   

Como se obtém a salvação? 

É só por Jesus Cristo ! 
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Princípios bíblicos em que cremos 

1º Class. - Equipa Marabilha 2º Class. - Eq. Os Cinco 

Passeio JENO - 30 Junho 

        Desta vez o passeio da JENO é a Samil (Vigo - Norte de Espanha) 
Samil é a melhor praia vigiada e de bandeira azul das 40 da cidade de Vigo, e uma 
das melhores praias da Europa com um largo banco de areia, com bosques de 
pinheiro, com 2 km de comprimento e 35 m de largura. Está equipada com postos 
comerciais, alimentares (como o McDonald’s), desportivos e recreativos 
(playgrounds, mesas pic-nic, piscinas gratuitas, um circuito de carros modelares, a 
pista de patinação e rampa de acrobacias. 
 

Reservas até 20 Junho: 10€/pessoa ; Reservas de 21 a 30 de Junho: 12€/pessoa 

 (A reserva implica a obrigatoriedade do pagamento, não sendo possível o cancelamento)  

 Lugares Limitados - www.jeno.org - jeno@jeno.org  

1º Class. - Equipa Marabilha 2º Class. - Eq. Os Cinco 

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 por contactar 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; 

 CLUBE DO PEIXINHO: Decidiu-se criar um clube destinado a fortalecer os 
laços de amizade entre os adolescentes e jovens da Igreja, através da realização de 
actividades culturais e de lazer e levar outros jovens descrentes ao conhecimento de 
Jesus. 

 REUNIÃO ENTRE-IGREJAS: Está agendada para dia 7 de Junho a próxima 
reunião entre-igrejas, na feira de Santana. 

 EQUIPA DA OM: Entre os dias 17 e 22 de Julho estará connosco uma equipa 
de jovens de Inglaterra para fazermos trabalho de evangelismo na área envolvente 
da igreja e para ajudar no crescimento espiritual da Igreja. Nestes dias haverá 
reuniões especiais. 

 LAR VIDA NOVA: No dia 23 de Junho faremos uma visita ao lar de idosos      
Vida-Nova em Pardilhó. 

1 - Definição de Igreja 
Uma Igreja local é uma comunidade de crentes, nascidos de novo pela fé em Cristo 
Jesus (I Cor.1:2), que se reúne num determinado local somente em Nome do Senhor 
Jesus Cristo (Mat.18:20). 
 

2 - Organização 
A Assembleia reconhece efectivamente CRISTO como fundamento e cabeça da Igreja 
(I Cor.3:11 e Col.1:18).Também reconhece um conselho de Presbíteros ou anciãos 
sujeitando-se á sua supervisão (Tito 1:5, I Tess. 5:12 e Heb. 13:17). No caso de haver 
necessidade podem existir também Diáconos para resolução de situações especificas. 
(Actos 6:3-4 e I Tim.3:8-10). Rejeita-se como norma a orientação da Igreja por uma só 
pessoa com ou sem o titulo de "o pastor", "o ancião", "o responsável" ou qualquer outro 
titulo. Considerando que uma pessoa nesta situação está a usurpar o lugar pertencente 
a Cristo (III João 9-10, I Pedro 5:3 e Heb.13:20). 
 

3- Autoridade 
Cada Assembleia reconhece a Bíblia como a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito 
Santo e revelando a vontade de Cristo para a Sua Igreja (II Tim.3:16, I Tim. 3:14-15 e 
Apoc. 1:11, 2:7). Toda a congregação, anciãos e todos os crentes em comunhão, tem a 
responsabilidade de encontrar nas Escrituras Sagradas , iluminados e guiados pelo 
Espírito Santo, as bases da sua doutrina e da sua prática (Rom.15:4 e Actos 15:13-22). 
 

4 - Filiação 
Cada Assembleia é autónoma, não estando sujeita a outra Igreja, denominação ou 
organização (Actos 14:23 e 20:28), mas reconhecendo que, como expressão local do 
Corpo de Cristo , tem comunhão com todo o Corpo e mostra-se disposta a demonstrar 
esse comunhão na prática. (Ef.4:4,I Cor.12:13 e João 17:20-21). 
 

5 - Ministério 
Sendo os dons espirituais dados a cada crente para a edificação da Igreja (Ef.4:7, 11-
13,16), o ministério realiza-se para cada um segundo a manifestação do Espírito que 
lhe é dada (I Cor.12:7, 14:26), exercendo assim o sacerdócio de todos os crentes (I 
Ped.2:9 e Apoc.1:6). Rejeita-se a noção de uma classe ministerial ou clero ordenado e 
distinto do resto do corpo (os leigos) (Mat.23:8-12). 
 

6 - Baptismo 
Cada Assembleia pratica o baptismo em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
(Rom.6:3-4), obedecendo assim a esta ordenança do Senhor. (Mat.28:19-20) 
 

7 - Ceia do Senhor 
Enquanto aguarda o arrebatamento na Segunda Vinda de Cristo, à Igreja cumpre 
anunciar o Valor Supremo da Morte do Cordeiro de Deus, pelo que a ordem do Senhor 
é: "Fazei isto em memória de mim até que Eu venha". 
Portanto, á Ceia do Senhor é dado um lugar central nas actividades da Assembleia e a 
sua celebração é frequente.(I Cor.11:23-26). A participação no pão e no cálice da mesa 
do Senhor está aberta a todo e qualquer crente, nascido de novo e em comunhão com 
o Senhor e com o seu povo. (I Cor.10:16-17). Considera-se que esta posição de 
adoradores a Deus em espírito e em verdade é a expressão mais alta da vida cristã. 
(João 4:23-24). 

3 



     No domingo dia 22 Julho as 15h30 existirá uma participação especial do Grupo 
de Inglaterra, TiM, na sede dos bairristas do Formigueiro.  
     A  entrada é livre e iremos concluir com um pequeno convívio alimentar, onde 
todos estão convidados.  
     Será uma oportunidade de conheceres jovens de outras culturas e de assistires 
a um programa multicultural com uma mensagem extraordinária e de uma maneira 
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Reunião de Senhoras - 19/Maio  7 de Junho - Reunião Entre-Igrejas 
      No próximo dia 7 de Junho (quinta-feira feriado) será a data da próxima reunião 
entre-igrejas. A reunião terá lugar no espaço da feira de Santana. Será uma reunião 
ao ar livre, onde para além do crescimento espiritual e do convívio entre os crentes, 
um dos principais objectivos será o evangelismo. A nossa Igreja está responsável 
pela pregação e por uma participação musical. O Louvor e abertura ficará a cargo 
da Igreja “O Caminho” e o lanche será da responsabilidade da igreja de Santana.                                                 

17 de Junho - Batismos em Perrães 

      Como habitualmente acontece, no 3º domingo de Junho existe o culto de 
Batismos em Perrães, O ponto de encontro será na areosa pelas 08h00. Iremos 
assim assistir ao culto de batismos e juntarmos-nos em convívio e Pic-nic.  
     Neste dia não existe na igreja as habituais reuniões. 

No Sábado, 19 de Maio, 
realizou-se a 2ª Reunião de 
Senhoras. Desta vez contamos 
com a presença da irmã Jacinta 
que veio acompanhada de mais 
3 irmãs da Igreja Evangélica “O 
Caminho” e que nos falou sobre 
“A importância da Mulher na 
Igreja”. 

Foi uma boa tarde que 
passamos juntas onde tivemos a 
oportunidade de nos 
conhecermos melhor e de 
aprendermos juntas sobre um 
tema que tanto nos diz respeito. 
Não deixamos, no entanto, de sentir a falta das restantes senhoras da Igreja, que por 
vários motivos não puderam estar presentes nesta reunião, pois a bênção que eu 
recebi, gostava que fosse extensível e partilhada por todas, por isso apelo ao vosso 
esforço para estarem presentes nas próximas reuniões.  Para finalizar a reunião 

terminou com esta bela “foto de família” e com um bom lanche.                             Rute 
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Clube do Peixinho  
O CLUBE DO PEIXINHO é endereçado a todos os 

jovens dos 12 aos 25 anos e tem como objectivos 
principais o desenvolvimento de actividades de lazer, 
ocupação de tempos livres e convívio salutar entre jovens 
da mesma idade. O clube é gerido por vários monitores 
responsáveis, que têm por função coordenar e 
desenvolver todas as actividades. O clube tem uma página 
na Internet onde se poderão encontrar fotografias das 
várias actividades desenvolvidas. 

Se tens entre 12 e 25 anos, vontade de te divertires e 
conviver com outros jovens da tua idade; Inscreve-te já! 
 

Contactos:  E-mail: clubedopeixinho@hotmail.com 
              Fotos: http://clubedopeixinho.photoblog.com 

 

Monitores: Eunice Pina: 933 760 111; Joel Mendes: 938 564 302; 
Diana Gandra: 917 725 323; Paulo Gomes: 916 300 350; Márcia Gomes:916295350; 
Barbara Braga: 912 335 175; Eunice Mendes: 916 315 015. 
 
Agenda: - Dia 02 de Junho 15:30 – Convívio/jogos na praia de Valadares 

     - Dia 09 de Junho 16:00 – Ensaios na Igreja 
     - Dia 07 de Julho 15:30 – Actividades físicas no Parque da Cidade 

Campanha Evangelistica - Equipa TiM 
      Como representantes de Jesus Cristo, temos como Missão falar do evangelho 
a toda a criatura , e temos habilito de realizar acções neste sentido, assim sendo, 
estamos a organizar uma campanha evangelistica entre os dias 17 e 22 de Julho, 
e convidamos a estarem connosco a equipa TiM, Teen in Mission (Adolescentes / 
Jovens em Missão)  São jovens de Inglaterra que nos irão ajudar a evangelizar a 
área envolvente da igreja através da distribuição de literatura e da realização de 
reuniões especiais na Igreja. 

22 Julho - Participação Especial –TiM - 15:30 

23 Junho - Lar Vida Nova - Pardilhó 
      No Sábado 23 de Junho, iremos visitar o lar de idosos Vida Nova em Pardilhó. 
Iremos apresentar aos utentes do respectivo estabelecimento, participações 
musicais e expor um pequeno pensamento bíblico, contamos também com o 
Grupo de Jovens DC Mimes, que irão apresentar dramas e mímicas. Esta visita 
iniciar-se-á pelas 15h30, sendo o ponto de encontro e de partida ás 14h00 na 
igreja. Nesse dia não haverá reunião de jovens.  


