Jornal Monte do Arco

Número 10 — Ano 3

Jornal
Monte do Arco

Próximas Actividades
Data

Actividade

Local

17/Set

Convívio da Igreja

Sta. Mª de Avioso

Out a Jun 07

Escola Bíblica (2ªF. – 21h00)

CBE

19 a 22/Out

Mais que Musica’06 - Hillsong United

Loures

28/Out

Encontro JENO - Louvor e Adoração

CBE

30 a 03-Dez

XI Congresso Nacional de Jovens

Mira

11/Fev

Grupo Novo Caminhar

A definir

Setembro, Outubro e Novembro de 2006

10 razões porque não tomo banho
“..disse Jesus: Se eu não te lavar, não
tens parte comigo.” João 13, 8

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

Ficha Técnica
Propriedade:
Associação Igreja Evangélica
Águas Santas
(Igreja Evangélica Monte do Arco)

CONVIVIO DA IGREJA:
No dia 17/Out. realizar-se-á um convívio, ao ar livre,
entre toda a Igreja, no Parque de Sta. Maria de Avioso
na Maia.
A reunião de Pregação do Evangelho não se realizará
nas instalações da igreja, mas sim no parque.
O ponto de encontro será na igreja e a partida pelas
8h30. Haverá um programa organizado, com jogos,
tempo livre e pic-nic.
Por consequência, no sábado anterior dia 16 não haverá
reunião de jovens.
Olá, Amigos cá estamos nós! Não nos
esquecemos de vocês!
Mais uma vez temos o nosso jornal.
Convidámo-los para virem à casa de Deus.
Ele quer ver-vos presentes!!!
Será que Ele não merece que tiremos de
todo o tempo que Ele nos dá, um tempo para Ele?
Venham!
Bárbara Braga
4

Aniversariantes:
Idade:
 06 Setembro—Paulo Gomes

Morada:
Viela da Teatro, 24
Tiragem:
50 exemplares
Distribuição:
Trimestral e Gratuita

 09 Setembro—Rui Silva
 14 Setembro—Pedro Aires

Indice:

 17 Setembro—António Meira
 20 Setembro—Joana Lopes
 22 Setembro—Helena Silva
 29 Setembro—João Mendes
 17 Outubro—Carla Teixeira

Poema

2

AIEAS

3

Batimos

3

Acampamentos

3

Prox. Actividades
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 28 Outubro—Odete Miranda
 22 Novembro—Rosa Oliveira
 23 Novembro—Tiago Ribeiro
Casamento:
 21 Outubro—Serafim&Odete

Setembro de 2006

(Paralelo a "10 razões porque não vou à igreja" )
As pessoas que não vêm ou não frequentam a igreja
sempre dão algumas desculpas razoavelmente
interessantes para justificarem-se. Para mostrar a fraqueza dessas
desculpas, alguém elaborou uma lista bem humorada chamada:
"DEZ RAZÕES PORQUE NUNCA TOMO BANHO".
1 - Fui forçado a tomar banho quando era criança.
2 - As pessoas que tomam banho são hipócritas - acham-se mais
limpas que as outras.
3 - Há muitos tipos de sabonetes, eu nunca decidiria qual usar.
4 - Eu costumava tomar banho, mas tornou-se uma coisa chata.
5 - Nenhum dos meus amigos toma banho.
6 - Tomo banho apenas no Natal ou na Páscoa.
7 - Começarei a tomar banho quando ficar mais velho.
8 - Não tenho tempo.
9 - A banheira é muito fria.
10 - Os fabricantes de sabonetes estão somente atrás do meu
dinheiro.
A comparação é óbvia. A maioria das desculpas para não ir à Casa
de Deus, são ridículas. Assim também são os motivos pelos quais
as pessoas não dão atenção para os assuntos espirituais.
Pena que isso aconteça... Pena que muitos inventam tantas
desculpas... Agora, pense um pouco: E na hora da sua morte?
Quando se encontrar com Deus? Para onde irá? Que desculpas vai
dizer?
Mesmo crendo no imenso amor, na graça e na misericórdia de
Deus, creio também no Seu juízo e creio que Deus não vai fechar
os olhos para aqueles que se fizeram de surdos e de cegos durante
a curta vida aqui neste mundo. Pense: "De Deus não se zomba,
aquilo que uma pessoa plantar, isso colherá" (Gálatas 6.7).
"Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos
corações." (Heb 4.7). Vem á igreja, não a uma religião, mas a
Jesus! Vem reconciliar-te com Deus! Jesus quer lavar-te!
Pedro Costa
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Reuniões de Direcção da AIEAS

Abraão e Isaque
Deus fala a Abraão,
Pedindo-lhe o seu herdeiro;
Filho do seu coração,
A quem tinha amor verdadeiro.
Logo responde Abraão,
Ao pedido de Deus Jeová.
Esquecendo o seu coração
Prepara-se para ir a Moriã.
Após tudo preparar,
Iniciou a caminhada,
Para seu filho sacrificar.
Partiu logo de madrugada.
Já perto do local,
Isaque de nada sabia;
Pergunta pelo animal,
Que ali se ofereceria.
Abraão tudo prepara,
Para o sacrifício fazer.
Sempre em Deus confiara,
Até seu filho oferecer.
Já o cutelo levantara,
Para a Isaque imolar.
A Deus, Abraão provara,
Que em tudo ia confiar.
A voz de Deus se fez ouvir,
Sobre o monte Moriã.
Antes do golpe desferir
Eis a resposta Deus proverá!

Deus pediu o impensável para
qualquer ser humano que ama
alguém, nomeadamente os seus
filhos.
Abraão e Sara, já de idade avançada,
não podiam ter mais filhos; e eis que
Deus pede a Abraão para sacrificar o
seu único filho.
Abraão não deixa de cumprir o
pedido de Deus e parte para o monte
Moriã.
Ao chegar ao local Isaque pergunta:
Pai, onde está o cordeiro para o
holocausto? Abraão responde: Jeová
Jireh! (que significa Deus proverá) E
quando Abraão se preparava para
desferir o golpe mortal eis que Deus
se faz ouvir: Abraão não faças tal
coisa, pois vejo que me amas e
temes. Eis ali o cordeiro para me
ofereceres em holocausto.
Deus providenciou o cordeiro para
salvação de todo o que crê.

“No dia seguinte João
viu a Jesus, que vinha
para ele, e disse: Eis o
Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do
mundo.”
João 1, 29

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: 1-Continua-se em contacto com a Câmara Municipal para ver a
possibilidade de cedência de um terreno para a construção da nova igreja; 2-Após
falar com as senhoras responsáveis pela limpeza, decidiu-se comprar um novo
aspirador, uma vez que o actual não se encontra a funcionar correctamente;
3-Contactou-se o irmão Samuel Paulo, no sentido de ver qual a possibilidade de se
realizar reuniões em conjunto com algumas igrejas da zona. O mesmo revelou-se
interessado e motivado. Ficou de se marcar uma data e local. 4–Decidiu-se
melhorar a recepção, divulgação e resposta da correspondência, ficando o Joel
Mendes responsável por esta tarefa. 5-Decidiu-se fazer um pequeno livro,
complementar à colectânea, com musicas novas. 6-Marcou-se o dia 17 de
Setembro para efectuar um convívio da Igreja no Parque Municipal de Sta. Maria de
Avioso – Maia. A concentração será na igreja com partida ás 8h30, sendo que
nesse dia a reunião será no Parque após o pequeno almoço.

Batismos Perrães
Como tem sido habito a igreja esteve presente no culto de baptismos em
Perrães, desta vez foi no dia 18 de Junho.

Acampamentos
Os adolescentes e jovens estiveram envolvidos em algumas semanas de Julho e
Agosto nos acampamentos bíblicos das Quintas do Norte, Palhal e CBE. Foi um
tempo divertido e de enriquecimento espiritual para eles. Eis algumas fotos das
Quintas do Norte

Para cumprir a promessa feita a Abraão,
Que ele teria herdeiro,
E seria uma grande nação,
Jeová providenciou o cordeiro.
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por Serafim Miranda

3

