Jornal Águas Santas

JORNAL ÁGUAS SANTAS
Janeiro, Fevereiro, Março

Passatempo

Pois derramarei água na
terra sedenta,
e torrentes na terra seca;
derramarei meu Espírito
sobre sua prole
e minha bênção sobre
seus descendentes.
Isaías 44:3
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Datas
Pregação Evangelho 9h-10h
13,20,27 de Janeiro
10,17,24 de Fevereiro
10,17,24,31 de Março
Escola Dominical 10h45-12h
Todos Domingos(excepto no 25 de
Dezembro).

3 de Fevereiro- Mário Santos

Santa Ceia 9h-10h
6 de Janeiro,3 de Fevereiro e 3 de Março.

19 de Fevereiro - Fernanda Mendes

Oração e Estudo Bíblico 21h-22h
Todas as Quartas Feiras
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Aniversários
20 de Janeiro - Sofia Miranda

Acontecimentos……5
Passatempos……….1

1 de Fevereiro- Serafim Miranda
Paulo Santos

Ficha Técnica
Propriedade:
Associação
Igreja Evangélica Águas
Santas

7 de Fevereiro - Rúben Miranda

Morada:
Rua do Mosteiro, 2100
4425-140 Maia

23 de Fevereiro - Miriam Cruz

Email:

25 de Fevereiro - Cláudia Alfama

info@igrejaaguassantas.net
Www.igrejaaguassantas.net

26 de Fevereiro - Rute Costa
Reunião de Jovens 20h30
19 de Janeiro,16 de Fevereiro e 16 de
Março
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Tiragem:
20 Exemplares

8 de Março - Trajano Martins, Paula
Santos

1 Trimestre

Distribuição:
Trimestral e gratuito
Responsáveis do jornal:
Serafim Miranda
Márcia Braga
Hugo Guimarães

Wwww.igrejaaguassantas.net

Rio
A nascente de um rio pode ser no alto de um monte
ou no mais extenso vale. Logo que ele começa o seu curso,
águas se vão juntando e começam a fluir rumo à foz.
O curso de um rio é de suma importância, pois as
suas margens beneficiam da sua água, os animais se
refrescam e saciam a sua sede nas águas de um rio; o
homem beneficia ainda mais, usa o rio como meio de
sobrevivência, como estrada para a sua deslocação e
muitas mais funções.
Mas também podemos gozar das suas águas ao
contemplar as cataratas, as águas que se despenham do
alto da montanha ou apenas um desnível de terreno, as
rápidas águas que vencem os obstáculos rochosos, elas
correm com velocidade, seguindo o seu curso, os lagos que
alguns rios criam nas planícies, podemos contemplar todos
estes fatores e dizermos que o rio é de suma importância
para todos: homem, animais e natureza.
Tudo isto se torna belo e agradável quando as águas
são límpidas e cristalinas, quando as mesmas se mantêm
no seu leito sem galgarem as suas margens.
Por vezes, assistimos a catástrofes quando estas
sofrem um abrupto aumento das suas águas ou até
mesmo, quando as suas águas se tornam poluídas por
causa da obra do homem. As suas águas ficam com
aspeto horrível, não servem mais para saciar a sede do
homem ou de animais, tornam-se nauseabundas e
libertam um odor desagradável a quem passa e a quem
vive nas suas margens. Até, em alguns casos, os seus
habitantes naturais – os peixes são afitados por conta da
poluição.
Continua verso
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Mas quero falar de um rio que não vai para o mar, é um rio chamado de
águas vivas que correrão de dentro de todos os que crêem em Jesus. Para os
crentes é uma honra ser esse rio de águas vivas que provém do Espírito Santo.
Essas mesmas águas podem ser uma bênção para os que nos rodeiam, mas
para isso é preciso manter as águas (vivas) porque um descuido e as águas
podem ficar inquinadas. A esse descuido eu chamo de pecado que se pode
misturar com as águas vivas e faz perder a sua qualidade.
E nós, os crentes, temos o dever de ser os guardiões ou vigilantes para
manter essas águas puras e cristalinas, fazendo a diferença em relação a
outras águas. Não deixes que o rio que corre dentro de ti se polua com o
pecado, mas procura manter junto da fonte ou nascente a pureza. Senão
possuis um rio assim, então procura a fonte ou nascente e também encontrarás
porque ainda é extensível a todos quantos o desejam.
A fonte é Jesus!

Apresentação ao Senhor dos 3 Bebés
É sempre uma alegria e felicidade quando um bebe nasce, mas neste
caso não foi um mas sim três bebes.
Tivemos apresentação deles ao Senhor que o Senhor os abençoa e os
fortaleçam para andar nos Seus caminhos, que abençoa também seus pais,
amar a cuidar e a respeitar a vontade de Deus para os seus filhos.

Serafim Miranda

Atividades

Hugo Guimarães

JENO - Encontro de Reis , Participação de todas as
igrejas dos irmãos do norte com participações de peças de
natal.
12 de Janeiro pelas 16h na Igreja de Belomonte Campanhã.

Liderança de Jovens- 2019

Semana universal da oração: Vai se realizar a semana da
oração de 13 a 20 de Janeiro o evento será realizado dia
16 pelas 21h00 na Igreja Evangélica de Águas Santas.

Rúben Miranda
Sofia Miranda

Cláudia Alfama

Clara Araújo

E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos
homens, Colossenses:3:23
Este é o nosso desejo servir ao senhor e á igreja mas não individualmente
mas todos juntos, sabendo que tudo o que fazemos é para honra e gloria do
nosso senhor Jesus Cristo.

Reunião de Jovens: As reuniões de Jovens terão lugar no 3º
sábado de cada mês com inicio às 20h30.

Sofia Miranda

1 Trimestre

1 Trimestre
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Aniversário da Igreja 18-11-2018
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Testemunho

Estamos muito gratos a Deus por mais um aniversário na Sua casa, foi
um dia muito abençoado e marcado pela presença do Pai altíssimo.

Hugo Guimarães

Amigo Secreto 22-12-2018
A revelação do amigo secreto é um convívio super interessante e muito
importante, pois escrevemos cartas uns aos outros e principalmente oramos
pelo nossos amigos secretos, e trocamos prendas. Foi um tempo abençoado
por Deus.

Hugo Guimarães

Festa de Natal 23-12-2018
Foi com muita alegria que mais um ano festejamos o nascimento do
nosso salvador, tivemos a nossa festa de natal com a participação especial do
nosso Deus, claro a participação de todos os jovens e crianças.

Hugo Guimarães

1 Trimestre

O meu encontro pessoal com Jesus Cristo deu-se quando tinha
16 anos, e sim foi a viragem radical da minha vida quando
aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da
minha vida.
Muitos anos antes de aceitar a Cristo tive uma irmã que sofria
Hugo Guimarães
de um tumor benigno no cérebro.
Para salvar a minha irmã daquele tumor os meu pais junto com
a minha avó andaram em médicos, médium, líderes religiosos para fazer missas em favor da
minha irmã. A minha avó colocava flores e dinheiro nas caixas das esmolas para obter a cura
da minha irmã. Ela só tinha 13 anos de idade e eu 6.
Dava-lhe desmaios, não tinha forças e ânimo, dores de cabeça.
Foi assim algum tempo...
Ela fez duas cirurgias e no final só tiraram metade do tumor pois se tirasse todo a
minha irmã podia ficar com sequelas graves para o resto da vida podendo viver com os
desmaios e a falta de força e com dores de cabeça para sempre.
Foi aí que Deus se revelou através de uma pessoa que falou à minha mãe de Jesus.
Assim fomos a um congresso evangélico onde a minha irmã aceitou o Senhor Jesus.
Depois disso tivemos a visita de um pastor em casa da minha avó e convidou-nos a ir à
igreja, fomos e ele orou pela minha irmã. Ela sentiu a sair algo muito quente pela cabeça como
um fogo. Logo após, ela sentiu um grande alívio. Os problemas que ela tinha desapareceram
podendo brincar, saltar. Por fim, deixou a medicação por conta própria.
Mais tarde foi fazer exames de rotina e confirmou-se que o tumor tinha secado para a glória de
Deus!
A minha mãe e a minha irmã mais nova aceitaram o Senhor Jesus e começamos a
frequentar com grande regularidade a Igreja, tornando-nos membros da mesma, eu como
pequeno tinha que as acompanhar pois a Palavra diz para os pais instruir os filhos nos
caminhos de Deus. Provérbios 22.6
Quando me tornei adolescente deixei os caminhos de Deus, achando-os chatos e
aborrecidos, mas passado dois anos senti um grande vazio na minha vida, sentia que precisava
de Jesus. Foi então que comecei a ir à igreja até que num dos cultos Deus me tocou e aceitei o
Senhor como Senhor e Salvador da minha vida através de um cântico que dizia “ Vai abalar
vai abalar quando Jesus voltar, o mundo vai abalar” e Deus falou-me: “Quando isso acontecer
como é que estarás? ”. Entendi que era aquele momento de decidir o que fazer à minha vida e
escolhi o certo para a glória de Deus! Ando nos seus caminhos e dele
Hugo Guimarães
jamais desisto.

1 Trimestre
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Serafinzinho o Finório

Mudança de ano
Ainda em 2018, já assistimos à entrada de 2019,
visto que a diferença horária da Oceânia para a
Europa onde nos situamos é de algumas horas.
Assim quando já estás em 2019, outros ainda se encontram em 2018.
Começamos por assistir a festejos de tal magnitude que parece ter
acabado a miséria, a fome, a pobreza, as doenças, as guerras e outras coisas
mais que são mencionadas durante o ano inteiro e que parecem ter acabado
na passagem de ano. Mas, por mais que se queira fazer parecer que está tudo
bem é apenas pura ilusão porque até mesmo durante os festejos acontecem
coisas terríveis como por exemplo, mortes na estrada, casais separados,
homicídios, suicídios, assaltos, traições, etc... Mas podereis dizer: “Foi sempre
assim, é assim e sempre será”. Mas o que diz a palavra de Deus acerca do
tempo e dias que vivemos aqui na terra?
Ecl. 12:1“Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer:
Não tenho neles contentamento”.
Quando és jovem tudo pode parecer fácil, mas quando chegas a velhice
as coisas ficam bem mais difíceis, começas a ficar dependente de outros, a tua
mobilidade já não é a mesma, a tua visão, a tua mente, o teu coração já não
são os mesmos. E ao olhar para trás, como te sentes? Que proveito tiveste das
noitadas, bebedeiras, orgias e até de tanto trabalho? Diz o pregador, abra em
Ecl. 1:14“Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que
tudo era vaidade e aflição de espírito”.
Não deixes que este ano de 2019 seja um ano de tempo de vaidade e
aflições, busca a Deus com o teu coração e aí encontrarás paz em Jesus e o
tempo que passares em comunhão com os teus irmãos na fé, em reuniões na
igreja, na meditação da palavra de Deus (Bíblia), oração a sós com Deus ou em
conjunto são tempos que ao olhar para trás vais recordar com saudade e não
lamento.
Volta-te para os caminhos de Deus e no fim vais dizer: “Foi um tempo
agradável! Obrigado Senhor”.

Na escola
Professora: Meninos, vão para casa com cuidado e
não tenham medo da trovoada.
Serafinzinho: Senhora professora, eu não tenho medo da trovoada,
pois estou habituado!
Professora: Que menino corajoso! Assim é que é!
Serafinzinho:. Quando a minha mãe está a dormir faz tanto barulho
que o meu pai diz: “lá está a trovoada!”.

Serafim Miranda

Os pensamentos de Deus para nós
Em tempos difíceis ou mesmo passando por situações práticas da vida, às vezes
é difícil imaginar que Deus cuida desse “pequeno eu”. Mas a Sua Palavra nos
mostra que por mais pequenos que nos sintamos Deus sempre se importa
connosco, mostra o imenso cuidado que Deus tem com toda a sua criação, e
especialmente com cada um de nós individualmente. Ele cuida de nós, tem um
plano para nós, não nos abandonará e quer que passemos a eternidade com
Ele!

Deus cuida de nós

“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor;
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.” Jeremias
29:11
“Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas

coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem
ainda uma delas havia.
E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as
somas deles!” Salmos 139:16-17.
Mateus 10:29-31

Continua no próximo Trimestre
Márcia Braga

Serafim Miranda
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