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      I 
Os profetas anunciaram 

em Belém de nascer 
a criança misteriosa 

- razão de nosso viver. 
  
      II 
Os povos, na sombra viram 

brilhar esquisita luz! 
Mas, muitos não se lembraram 

da vinda do Rei Jesus! 
  
      III 
A vida na terra é triste, 
há mais trevas do que luz! 
Busquemos a claridade 

na pessoa de Jesus. 
  

      IV 

A criancinha mimosa, 
- O Mistério de Belém - 
nasceu para que vivamos 

praticando sempre o bem. 
  
      V 

Não encontrando lugar 
onde pudesse nascer, 
nas palhas da manjedoura 

pôde Jesus se acolher! 
  
      VI 
Que Jesus neste Natal 
encontre algum coração 

Que; qual manjedoura amiga, 
Lhe ofereça habitação!  
 
      Pedro Costa 

O Mistério de BelémO Mistério de BelémO Mistério de BelémO Mistério de Belém    
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Dezembro, Janeiro e Fevereiro de 2006 

Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:    

Idade: 

• 03 Dezembro—Bárbara Braga 

• 06 Dezembro—Eunice Isabel Men-
des 

• 13 Dezembro—Diana Gandra  

• 24 Dezembro—Renata Sofia 

• 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 Fevereiro—João&Fernanda 

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 

       “Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da 
Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram 
do oriente a Jerusalém uns magos …. pois assim 
está escrito pelo profeta: 
       E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum 
és a menor entre as principais cidades de Judá; 
porque de ti sairá o Guia que há de apascentar o 
meu povo …… e foi habitar numa cidade chamada 
Nazaré; para que se cumprisse o que fora dito 
pelos profetas: Ele será chamado nazareno.”                    

Mateus 2 
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Obs.: Não existirá reunião de jovens nos dias 
24 e 31 de Dezembro. 

Jornal Monte do Arco 

 Aqui estou eu novamente. Chegamos àque-
la época do ano em que todos estão com o cora-
ção 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 esta-
mos a preparar. Estamos 
todos á tua espera e Deus 
também! 
                  Bárbara Braga                                         

Próximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas Actividades    

Data Actividade Local 

01-Dez 17ª Conferência Regional Norte CBE 

17/Dez Distribuição de Literatura - 15h00 Igreja 

25/Dez Festa de Natal Igreja 

12/Fev Passeio da Igreja a designar 

Jan. a Mar. Escola Bíblica—2ªas feiras Igreja 



I 
O Homem foi-se multiplicando, 
E com ele o mal e o bem; 
E com Deus iam andando,  
mas como Enoque ninguém. 
II 
Enoque a morte não provou, 
Pois este andava com Deus. 
Para si o Senhor o tomou,  
Arrebatando-o para os céus. 
III 
O mal aumentou grandemente, 
Tal era o evoluir do pecado, em que 
Deus surpreendentemente, 
Se arrepende de o Homem ter criado.   
IV 
Diante de Deus graça achou, 
O justo e integro Noé. 
Homem que com Deus andou 
Cheio de graça e fé. 
V 
Falou Deus a Noé assim: 
Humanidade rebelde e fraca, 
mas tu que confias em mim, 
Constrói por mim uma arca. 
VI 
Nessa arca só entrarão 
Os que em mim confiarem 
E assim se salvarão 
Todos quantos nela entrarem. 
VII 
Após a arca construir, 
Com sua família entrou Noé 
Toda a carne Deus ia destruir 
Assim Deus honrou a sua fé. 
 

Após a CriaçãoApós a CriaçãoApós a CriaçãoApós a Criação 
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por Serafim Miranda 

“Pela fé Noé, 
divinamente avisado 
das coisas que ainda 
não se viam, temeu e, 
para salvação da sua 
família, preparou a arca, 
pela qual condenou o 
mundo, e foi feito 
herdeiro da justiça que 
é segundo a fé “ 

             Hebreus 11, 7 

Sopa de LetrasSopa de LetrasSopa de LetrasSopa de Letras    

                                                       Jornal Monte do Arco Jornal Monte do Arco 

Descubra as 7 DiferençasDescubra as 7 DiferençasDescubra as 7 DiferençasDescubra as 7 Diferenças    



VERTICAIS: 1– Fugiu do Senhor. Era considerado deus (inv.); 2– Filho de Eli-
faz, neto de Jacó. Filho de Gedião; 3– Epistola de Paulo. Mãe de Sete; 4– Fruto 
de Canaã (pl). Nome de I Cr. 8;; 5– Vogais de Eva. Livro da bíblia. Rei do Egip-
to que ajudou Oseias; 6– Terra onde Esaú habitava quando Jacó lhe enviou 
mensageiros. Tribo de Israel (inv.); 7– Levita tocador de saltério (inv.). Rei de 
Israel; 8– Para onde Moisés fugi de Faraó. Palavra de Amos 3; 9– Anagrama do 
irmão de Jacó. Sílaba de Neemias; 10– Praga do Egipto. Mulher que escondeu 
espias. 
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 Após serem expulsos do jardim do Éden, onde Deus os tinha colocado, Adão 
e Eva geraram, entre muitos filhos, um que andava segundo o coração de Deus, seu 
nome era Set. Da sua descendência surge um homem chamado Enoque. Ele anda-
va com Deus e a sua relação com Deus era tão intima que Deus se agradou de Eno-
que, mais do que qualquer outra pessoa. Podemos ver nessa relação uma verdadei-
ra comunhão entre Deus e o Homem. Enoque era o exemplo de como era possível 
trazer Deus à terra.  
- Como é a nossa relação com Deus?; - Tem ela alguma comparação com a de Eno-
que?; - Andamos distantes de Deus como os outros homens?; - Deus se agrada da 
nossa comunhão com Ele?. Se buscarmos a Deus Ele se deixa achar. Deus quer 
conhecer-te mais; procura conhecer mais de Deus e serás uma pessoa verdadeira-
mente privilegiada. 
 Deus, do meio da iniquidade, chamou um homem que era justo e integro - 
Noé. Deus achou neste homem a razão de não destruir toda a carne e assim deu-
lhe ordem para construir uma arca, onde se poderia refugiar com sua família, e 
assim escapar ao juízo de Deus. Hoje é urgente encontrares um refugio para que 
escapes ao juízo de Deus. Não tens a arca, mas tens o sacrifício de Jesus Cristo na 
cruz. Só tens de aceitar de coração esta oferta e vais encontrar refugio e assim 
escapar ao juízo eterno e encontrar salvação para a tua alma e ganhar direito a uma 
relação intima com Deus para sempre.  
 

“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.” Is. 55:6 
                                                                                                               Serafim Miranda 

Passeio da Igreja Passeio da Igreja Passeio da Igreja Passeio da Igreja ---- Samil (Espanha) Samil (Espanha) Samil (Espanha) Samil (Espanha) 
      Olá! Pela segunda vez a igreja organizou um passeio a Samil, no dia 11 de 
Setembro. O tema do passeio foi “Submissão e Disciplina” 
 Foi a primeira vez que participei nesse passeio, e de facto para além do 
convívio, diversão e boa comida, o que mais me fascinou foi o facto de aprender-
mos mais sobre o tema, que foi muito interessante e importante, porque senti o 
que Deus me queria transmitir naquele dia. 
 Espero encontrar-vos no próximo passeio.            

Diana Gandra. 
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Palavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas CruzadasPalavras Bíblicas Cruzadas    

HORIZONTAIS: 1– Sucessor de 
Moisés. Pai de Pasur; 2– Revoltou-
se contra Moisés. Filho de Samuel; 
3– Profeta. Juís em Israel; 4– Filho 
de Hamã. Quem enviou Jesus 
(inv); 5– Cidade onde Paulo se 
esqueceu dos livros; 6– Apóstolo. 
Terra de Abraão; 7– Sobrinho de 
Abraão. Irmão de Joabe; 8– Nome 
de Esdras 2. Deus dos Efésios; 9– 
Local onde Esdras reuniu pessoal 
para ir a Jerusalem (pl.). Moeda de 
meio-siclo (inv.); 10– Pedra que 
dividiu Juda e Benjamim. O Que 
Adão disse de Eva. 

 1 6 7 8 9 10 

1       

2       

3       

9       

10       

8       

7       

5       

4       

6       

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos próximos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, as aulas da Escola Bíbli-
ca do Norte, serão leccionadas nas instalações da Igreja Evangélica de Monte do 
Arco. As aulas serão todas as segundas feiras pelas 21h e terão um intervalo para 
um lanche (aqueles que estiverem disponíveis e desejem colaborar na preparação do 
lanche, podem falar com os anciãos). 

 Os professores da Escola Bíblica são irmãos dedicados ao Senhor e com 
grande capacidade no ensino das escrituras. 

 Apelamos a todos os membros da igreja que possam estar presentes. Será 
uma excelente oportunidade para aprendermos mais sobre o nosso Deus e também 
para conhecermos e convivermos com outros irmãos. 

 Escola Bíblica do Norte  Escola Bíblica do Norte  Escola Bíblica do Norte  Escola Bíblica do Norte     
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Fotos do Passeio da Igreja Fotos do Passeio da Igreja Fotos do Passeio da Igreja Fotos do Passeio da Igreja  
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.  

 TECIDO PARA BANCO DA SALINHA: Decidiu-se comprar um tecido para 
forrar a esponja do banco da “salinha”. 

 LIVRARIA: Decidiu-se deixar de trabalhar com a Livraria “Cais do Livro” e 
passar a trabalhar com a Livraria “Nova Canção “. 

 RETROPROJECTOR: Decidiu-se voltar a utilizar o retroprojector nas reu-
niões. A Eunice Mendes ficou responsável pela sua utilização. 

 CALENDÁRIOS: Decidiu-se mandar fazer calendários de 2006 com carácter 
evangelistico, contendo informação dos horários das reuniões e versículos evange-
listicos. 

 DISTRIBUIÇÃO DE LITERATURA: Decidiu-se fazer uma distribuição de 
literatura, nas imediações da igreja, no Sábado dia 17 de Dezembro, pelas 15h. 

 PRENDAS DE NATAL: A Eunice Mendes ficou responsável pela compra das 
prendas de Natal. Ficou de se ver artigos na Livraria Nova Canção. O orçamento 
mantém-se o mesmo do ano passado entre 5,00 a 10,00 € por pessoa. 

 Querendo dar cumprimento ao mandamento deixado por Jesus e no segui-
mento das últimas distribuições de literatura na Páscoa e Verão passados, decidiu-
se fazer uma nova distribuição de literatura no dia 17 de Dezembro (Sábado), pelas 
15h. Onde querendo Deus Iremos distribuir um folheto evangelistico sobre o Natal e 
um calendário evangélico para 2006, com horários dos cultos e versículos. 
 Na ultima distribuição foi notória a receptividade das pessoas com quem nos 
cruzamos na rua e o seu 
interesse em saber mais 
sobre a pessoa de Jesus. 
Sentiu-se também um cres-
cimento espiritual por parte 
dos membros da igreja, que 
demonstraram maior desejo 
de partilharem o evangelho 
com os descrentes e senti-
ram-se mais motivados em 
trabalhar na igreja. 

 Distribuição de Literatura  Distribuição de Literatura  Distribuição de Literatura  Distribuição de Literatura ---- 17Dez.  17Dez.  17Dez.  17Dez. ---- 15h00  15h00  15h00  15h00 



8 

                                                       Jornal Monte do Arco Jornal Monte do Arco 

X Congresso Nacional de Jovens X Congresso Nacional de Jovens X Congresso Nacional de Jovens X Congresso Nacional de Jovens 
EvangelisticaEvangelisticaEvangelisticaEvangelistica————Equipa OMEquipa OMEquipa OMEquipa OM 

 No meu ponto de vista, o congresso foi muito bom. Superou as minhas 
expectativas, quer a nível do louvor, quer a nível da programação. As palavras pro-
feridas pelos oradores, Samuel Paulo e Duarte Casmarrinha, tocaram o meu cora-
ção. Eles falaram sobre relacionamentos, do amor que devemos ter com os nossos 
irmãos e com as pessoas que não conhecem a Deus; E sobre como devemos per-
doar àqueles que nos fazem mal, e não guardar rancor no nosso coração.  
 As palavras dos oradores tocaram-me no sentido de me aproximar mais de 
pessoas que partilham a mesma fé que eu, e ás vezes mesmo ao nosso lado e com 
tantas coisas em comum estão ao mesmo tempo tão afastadas por barreiras que 
não fazem sentido.  
 Eu queria aproximar-me mas não sabia como, e foi no congresso que Deus 
falou ao meu coração. Foi um tempo muito proveitoso. 
P.S. Os quartos também são bons, e o pequeno almoço é fantástico. 

                                                           Eunice Isabel Mendes                               

        Quando me convidarem para ir ao 
congresso, eu não gostei muito da ideia, 
mas depois Deus pôs no meu coração 
que eu devia ir e assim foi, eu fui.  
 Gostei muito, foi óptimo; as pes-
soas, o louvor intenso, as lágrimas de 
emoção. A presença de Deus estava ali. 
Aconselho a todos, não só aos jovens. 
 Obrigado Deus por esta bênção. 
Fui muito abençoada. 

 Bárbara Braga 
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Festa de Natal  Festa de Natal  Festa de Natal  Festa de Natal  ----  25 Dezembro   25 Dezembro   25 Dezembro   25 Dezembro ----  15h30  15h30  15h30  15h30 

 Como é habitual a Igreja Evangélica Monte do Arco irá realizar uma reunião 
de louvor e acção de Graças, lembrando o maior momento histórico, o nascimento 
de Jesus Cristo, simbolicamente, no dia 25 pelas 15h30, relembraremos esse 
momento através de diversas participações. 

 É com muita dedicação, empenho, esforço e vontade que o programa de 
Natal está a ser preparado, pelos professores e alunos da Escola Dominical.  

 Será um programa cheio de surpresas, do principio ao fim. Seremos, certa-
mente, presenteados e abençoados, com o programa especialíssimo de natal e o 
nosso Deus será honrado e louvado.  

          Os alunos da Escola Dominical, pelo empenho que têm ao longo do ano, 
irão receber uma prenda.  

 NÃO FALTES!!  

 VAMOS COMEMORAR JUNTOS O NASCIMENTO DO SALVADOR. 

 
Fotos da Festa de Natal 2004 



 Natal é o cumprimento de uma antiga promessa de Deus à humanidade 
(Gn. 3:15). O Natal de Cristo foi o grande acontecimento da história: “A.C.” e 
“D.C.”. O Natal é o cumprimento de antigas profecias do Antigo Testamento (Is. 
7:17 ; 9:6; Mq. 5:2). O Natal é a expressão máxima do amor de Deus (Jo. 3:16). O 
que podemos aprender dos pastores de Belém? 
  

 Os Pastores foram em busca de Jesus (v. 15, 16). “Foram apressada-
mente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura”. Esse gesto 
indica uma resposta a Deus. Jesus estava entre os Homens, mas um passo preci-
sava ser dado no sentido de chegar-se a Ele. Para que os pastores fossem algu-
mas coisas importantes aconteceram: 
- “Eles deixaram” os seus rebanhos. Também nós devemos deixar algumas coisas 
para chegar mais perto do Senhor (Mc. 8:34). Jesus deixou tudo por nós, porque 
também não renunciamos a tudo o que impede que e pessoa de Cristo de torne 
mais real em nós? 
- “Foram apressadamente”. Não perderam tempo, não ficaram no campo das con-
jecturas; saíram do campo das teorias e partiram para a prática. Muitas pessoas 
gostam do Evangelho, admiram os ensinos bíblicos, são amigos da igreja, mas 
não dão um passo de decisão ao lado de Jesus Cristo. Atentemos para esta pri-
meira realidade do texto bíblico; Natal é encontro da criatura com o criador, do 
Homem com Deus, do pecador com o santo, do perdido com o Salvador (MT. 
11:28; IS. 55:6). 
-Porque eles “foram”, eles “acharam”. A bíblia diz que aquele que busca, encontra. 
Não foram decepcionados, foram bem sucedidos: foram e acharam, foram e viram 
o Salvador. A semelhança dos pastores vamos todos hoje e agora o encontro do 
Salvador maravilhoso—JESUS. 
  

 Os Pastores anunciaram a Jesus (V. 17). “Vendo-o, divulgaram…”: Natal 
é testemunho.  Podemos dizer que estes pastores foram os primeiros missionários 
do Natal. Eles não se contentaram com apenas verem o Salvador, mas saíram 
para proclamá-Lo, para anunciá-Lo, e para testemunhar d´Ele. Sua mensagem 
provocou verdadeiro impacto: “todos os que ouviram se admiraram” (v. 18). Não foi 
por uma mensagem sem vida, sem poder. Foi uma mensagem entregue no poder 
do Espírito Santo. Nosso encontro com o maravilhoso Cristo não nos permite o 
indiferentismo, quando encontramos o Príncipe da Paz, não mais nos calamos. 
  

 Os Pastores glorificaram a Jesus (V. 20). “ Voltaram glorificando e lou-
vando  a Deus”. O Natal cria no Homem este sentimento de louvor e glorificação a 
Deus. Agora os pastores viviam uma nova perspectiva de vida: Deixaram a rotina 
da vida, saíram do trivial, quebraram o tradicional e agora suas vidas haviam 
encontrado a razão de ser e por isso eles louvavam a Deus. 
  

 Com os Pastores aprendemos as seguintes lições; Natal é encontro, encon-
tro com Cristo o Salvador; Natal é testemunho, é proclamação, é vida, é contarmos 
ao mundo as boas novas de salvação na pessoa do filho de Deus; Natal é nova 
vida, é sair da rotina e descobrir Cristo, aquele que realmente satisfaz. 

           Pedro Costa       
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Os Pastores de Belém Os Pastores de Belém Os Pastores de Belém Os Pastores de Belém ---- Lucas 2:8 Lucas 2:8 Lucas 2:8 Lucas 2:8----20202020 Reuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de JovensReuniões de Jovens 
Pois bem, estas são as reuniões de jovens, onde todos aqueles que possuem 

um espírito jovem estão sempre convidados a assistir e a participar. Mas os outros 
podem também vir e serão certamente contagiados. 

 E bem à maneira dos jovens, as reuniões acabam pela noite dentro, pois não 
têm hora fixa de terminar, pelo facto de serem alegres e divertidas, e assim muitas 
das vezes as horas são esquecidas. Temos sempre nas mesmas um louvor mais 
juvenil, jogos e concursos e escutamos bons estudos bíblicos. Mas não fica por 
aqui, pois no final temos sempre um lanche de convívio.   

Como devem imaginar são muitas actividades dinâmicas, o prazer de conviver-
mos e de estarmos informalmente uns com os outros, cultivando a união, a amiza-
de e o amor. 

Actualmente estamos também a realizar o “Amigo Secreto”, onde semana a 
semana oramos e correspondemo-nos por escrito com um amigo previamente 
sorteado, em segredo.  

Já existem alguns que suspeitam quem é o seu Amigo Secreto, mas só no dia 
17 de Dezembro é que o mistério será revelado (vamos ver quem conseguiu guar-
dar bem o segredo) e ao revelarmos, trocaremos uma pequena lembrança. 

Vem e participa nas reuniões de jovens ao Sábado à noite às 21h00. 
Junta-te semanalmente a um grupo de duas dezenas de pessoas que com 

amor, alegria e comunhão pretendem glorificar a Deus e aprender mais da Sua 
palavra. Vem! 

                                                                                                             Pedro Costa       


