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      Este foi o convite de Filipe a Natanael, mas o último esperava tão 
pouco e encontrou tanto.  
       Uma mulher da cidade de Samaria, também impressionada por ter 
visto Jesus e a Sua omnisciência, entrou na cidade e disse a todos: 
“Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho 
feito” (João 4:29). 
     Ainda hoje somos convidados a “vir e ver” Jesus de Nazaré através da 
leitura das páginas da Santa Palavra de Deus, a Bíblia.  
 Se alguém der apenas uma honesta leitura à Sua vida e 
ensinamentos, Sua morte, sepultamento e ressurreição, ficará face-a-face 
com o Filho de Deus e quem vê o Filho vê o Pai. (João 14:9)  
     Natanael estava remitente e duvidoso quanto ao convite de Filipe, mas 
quando foi e viu Jesus, Natanael disse: “Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és 
o Rei de Israel.” 
      Eu assim como Filipe, um dia encontrei e achei Aquele em que Moisés 
e os profetas bíblicos falavam e escreveram, a minha vida mudou, 
espiritualmente nasci de novo e do mesmo modo, digo-te a vires e a veres 
Jesus, vem assistir ás nossas diversas reuniões. 
      Podes estar também remitente, mas é o próprio Jesus que te convida 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei.” (Mat. 11,28). 
      Se realmente “vieres e vires,” tu, como Natanael, podes vir a crer que 
Jesus é o Filho de Deus. E, crendo, verás “coisas maiores”. Verás que o 
Filho abriu o céu e que podes ter vida em Seu nome e pertenceres à 
família de Deus. Vem conhecer a Jesus! Vem e vê! 
                         Pedro Costa 

Vem e Vê 
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                            Junho, Julho e Agosto de 2006 

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 

   “Achamos aquele de quem Moisés escreveu 
na lei, e a quem se referiram os profetas, 
Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-
lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma 
coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê” 
                                                                     João 1, 45-46 
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Jornal Monte do Arco 

Próximas Actividades 

Data Actividade Local 

2ªF/ Junho Escola Bíblica Leça Palmeira 

3 Junho IV Encontro Nacional de Irmãos Tocha 

11 Junho Almoço - Fotos Casamento - Eunice e Joel Casa Eunice e Joel 

18 Junho Batismos (8h00 Areosa) Perrães 

Julho a Agosto Acampamentos vários 

30/11 a 3/12 XI Congresso Nacional de Jovens Mira 

30-31/Mar/07 V Congresso Nacional de Irmãos A definir 

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 
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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: 
MAQUETE NOVA IGREJA: Foi apresentada uma Maquete/Mealheiro, sobre a 
construção da nova igreja, a qual sendo apenas um exemplo, tem por objectivo 
relembrar e mobilizar todos os membros para a necessidade de orarem sobre este 
projecto; e demonstrar o que poderá ser na realidade a nova casa de oração e 
também, servindo a mesma de mealheiro, destina-se à obtenção de ofertas 
específicas para o projecto da construção da nova casa de oração. 
PLACARD: Decidiu-se afixar, no hall de entrada da Igreja, um placard, para 
colocação dos Jornais da Igreja e Refrigério. 
ASSEMBLEIA GERAL: Na reunião de Assembleia-Geral da Associação, efectuada 
em 09/04/06, deu-se oportunidade de novas pessoas entrarem para a direcção da 
associação. A Eunice Isabel Mendes e a Diana Gandra ofereceram-se e foram 
aceites pelos restantes membros, pelo que a partir daquela data passam a fazer 
parte da direcção da associação ocupando os cargos de 1ª e 2ª vogais 
respectivamente. 
BANCO DO HALL DE ENTRADA: Decidiu-se comprar um novo banco para o hall de 
entrada, uma vez que o existente se encontrava partido. 

ASPIRADOR: Ficou de se comprar um novo aspirador até ao valor de 40,00 €.  
 

FAMILIA ALVES: Recebemos o contacto da igreja de Algeriz, sobre uma família de 
Moreira da Maia (Lucília, Albino e João Alves e Sónia) que recentemente no CBE, 
aceitaram a Jesus Cristo. Entramos em contacto com eles e convidámo-los a assistir 
ás reuniões na nossa igreja. Estamos a aguardar um contacto dos mesmos. Pedimos 
aos irmãos orações por esta família. 
 

As actas das reuniões estão arquivadas, no móvel, no hall de entrada. Qualquer 

 Após apresentarem uma carta de 
recomendação da Igreja da Foz do Douro, de 
reunirem com os anciãos e serem apresentados 
a reunião de igreja, o casal Paulo e Márcia 
Gomes passaram a fazer parte, como membros, 
da Igreja Evangélica Monte de Arco.  
 É com muito gosto que os recebemos no 
nosso meio, desejando que, entre nós, possam 
crescer quer em amizade quer espiritualmente e 
juntos possamos melhor servir e louvar o nosso 
Deus. 
Que Deus abençoe grandemente as suas vidas.   
 

Muito bem-vindos Paulo e Márcia! 

Rute Costa 

 Novos Membros 

Reuniões de Jovens 

Olá! Quero-vos falar sobre as reuniões de Jovens na minha Igreja. Para mim 
tem sido bom ir ás Reuniões de Jovens, porque aprendemos mais sobre Deus. O 
convivo é também muito agradável. E claro o “lanchinho” no final é também muito 

bom.                                                                                                             Márcia Braga 
 
 

Nos primeiros 3 meses deste ano, nas reuniões de Jovens, tivemos 
oportunidade de ver alguns filmes cristãos e debater o respectivo assunto do 
filme. Durante a semana levamos para casa um conjunto de passagens bíblicas 
para ler, relacionadas também com o tema do filme. Os assuntos abordado foram: 
A Autoridade de Cristo; A Morte; O Perdão; Confiança em Deus 
independentemente das Circunstâncias .  

Para colocar à prova os conhecimentos aprendidos, realizou-se um 
campeonato, composto por 4 equipas. No dia 25 de Março foi a finalíssima e a 
vencedora foi a equipa Marabilha. Todos os elementos da equipa ganharam um 
chocolate e um cheque-prenda no valor de 10,00 €, para trocar por artigos da 
livraria.  

As restantes equipas que ficaram em 2º, 3º e 4º lugar receberam também um 
chocolatinho e um cheque-prenda, mas de valor inferior, 5, 3 e 2 Eur. 

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

3º Class. - Eq. Os Cromos 4º Class. - Eq. Bombocas 



VERTICAIS: 1– Livro bíblico; Livro do antigo testamento. 2– Mãe de João Batista; Pai 

de Cão. 3– O Senhor o fez no 3º dia; Deus adorado por Naamã. 4– Número dos 

salvos no dilúvio; Rei Egípcio. 5– Nome de I Cr. 7; Avô de Samuel.  6– Duas letras de 

Ester; Um cativo da babilónia segundo Zacarias. 7– Este foi curado no rio Jordão (pl). 

8– Livro bíblico. 9– Terra onde venderam José (pl); Filho de Jacó. 10– Tribo de Israel; 

Terra de Abrão; Praga Egípcia. 
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I Congresso JENO — 3, 4 e 5 Março 
Já passaram mais de três meses, é verdade! E cá estou eu para falar do 

congresso da JENO, o primeiro realizado. De facto foi um bom tempo que por lá 
passamos. Todos os que lá estiveram sentiram realmente uma enorme vontade de 
lá ficar por mais uns tempos, pois houve muito convívio, diversão e muito 
relacionamento com Deus naquela fim-de-semana.  

Graças a Deus pela sua palavra e pela protecção que nos deu durante aquele 
fim-de-semana. Espero por vós na próxima actividade da JENO, pois sem ti a 
JENO não existia. Participa e verás que não há-de faltar humor, diversão e com 
certeza muitas bênçãos do nosso Deus.... ficamos à tua espera.                                                                                             

              Diana Gandra       
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Palavras Bíblicas Cruzadas 

HORIZONTAIS: 1– Livro bíblico;  

Tribo de Israel. 2– Livro bíblico; 

Livro do antigo testamento (pl). 3– 

Assírio que cercou Judá no tempo 

de Ezequias; Livro bíblico. 4– Duas 

letras de Jeroboão; Três letras de 

Dário. 5– Filho de Judá; Livro 

bíblico. 6– Mulher de Arão (pl). 7– 

Terra onde Isac devia ser 

holocausto; Cidade de Moabe. 8– 

Cidade de Neemias 11; Discípulo de 

Jesus (inv). 9– Não desprezes 

o____que há em ti; Rei doente dos 

pés; Filho de Judá e Suá. 10– 

Vogais de José; Livro bíblico; Avó 

de Jacó. 

 1 6 7 8 9 10 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Sudoku 

 

 Sudoku é jogado numa 
malha de 9x9 quadrados, dividida 
em sub-malhas de 3x3 quadrados, 
chamada "quadrantes" 
 
REGRAS: 
 Preencher os quadrados 
vazios com números entre 1 e 9, 
cada numero pode aparecer 
apenas uma vez em cada linha, 
cada numero pode aparecer 
apenas uma vez em cada coluna e 
cada numero pode aparecer 
apenas uma vez em cada 

Escola Dominical 

 Olá! Tudo bem? Eu acho que a escola dominical é fixe porque aprendo 
histórias sobre a vida de Jesus, versículos da Bíblia e a louvar correctamente a 
Deus.  A minha classe, neste ano, aprendeu muito sobre a vida de Jesus. Na 
classe dos adolescentes aprende-se também muito, mas mesmo muito sobre 
Jesus.  
 Na minha classe ao fim oramos sempre e na classe dos adolescentes é a 
mesma coisa. Agora, por fim, deixo-vos dois versículos: 
 João 3:16: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho 
unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna.  
Romanos 8:1: “Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus.”   Adeus, espero que louvemos mais ao Senhor dia-a-dia. 
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Actividades Especiais de Páscoa—Fotos  Aniversário da Igreja 
 No passado dia 23 de Abril, contamos o 22º Aniversário, desde que a Igreja 
abriu as portas na Viela do Teatro, na altura chamada Rua Joaquim Carvalho da 
Costa, para pregar o Evangelho nesta localidade. 
 Certos de que foi Deus que nos colocou neste lugar, alegramo-nos e 
louvamos a Deus pelo frutos colhidos ao longo destes anos. Foi um tempo de 
retrospecção pelo trabalho desenvolvido até então, mas também de motivação e de 
encorajamento para o trabalho que teremos pela frente. Deus abençoe a cada um 
de nós e nos dê paixão por esta localidade e pelos seus habitantes, para podermos 
levar a mensagem de Cristo e desta forma almas sejam resgatas de Satanás e 
salvas para Cristo.                                                       

Rute Costa 

Pic-Nic—Parque da Cidade—14 Maio 

  O pic nic da igreja realizou-se no dia 14 de Maio. Pela manha acorreria foi muita 

para que todos pudessem ir e organizou-se os carros...as senhoras foram a casa para 
organizar os últimos detalhes. E assim foi, todos com a casa atrás...não há muito a dizer, 

pois acho que ficou na memoria todos os nossos irmãos, de como foi muito bom estarmos 

todos juntos em convívio 
 Acredito que actividades como esta, sejam importantes para o bem estar de todos 

os irmãos, mesmo para todas as nossas crianças que serão o futuro da nossa igreja, é 
importante envolvê-las e de estar em companhia de outras crianças que tem Deus nos 

seus corações, pois a grande realidade é que todos nós durante a semana passamos 
mais tempo na companhia daqueles que, infelizmente, não têm como prioridade Deus. 

 Eu gostei muito, mas acho que nos faltou jogos que envolve-se toda a igreja, mas 
lá está, melhorar pouco a pouco...as senhoras dirão o contrário, conversaram, 

conversaram, acho que não ficou nada por dizer. Outros dormiram, outros passearam, 
outros jogaram a bola, bem todos se divertiram da melhor maneira.  

 Aproveito para agradecer a todas as irmãs que se empenharam para que tudo 
corre-se bem, pois esforçaram-se e o resultado viu-se. De olhos bem postos na hora da 

refeição que estava maravilhosa, não entrando em pormenores estão de parabéns! Enfim 
foi muito bom, temos que agendar mais destas actividades e muitas outras durante o ano 

e aproveitar a companhia dos irmãos. 
 

 

Nos dias 15 e 16 levamos a cabo uma série de actividades, 
que tinham por objectivo comemorar a Ressurreição de Jesus e louvar o Senhor 
pela Sua entrega na cruz.  

Tivemos um tempo muito abençoado, desde a distribuição de literatura, onde 
tivemos oportunidade de falar, aos descrentes, sobre Jesus e compartilhar o que 
Deus tem feito nas nossas vidas, até ás reuniões de louvor e de pregação, onde 
sentimos claramente que Deus falou aos nossos corações.   

                                                                                             Rute Costa       
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