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 Durante 15 anos os judeus da época, ignoraram a casa de 
Deus, com o argumento de que não tinham condições financeiras 
como na altura de Salomão, mas ocupavam-se contrariamente com 
as suas casas e vidas , este era o sinal de que a situação espiritual 
do povo tinha estagnado. Por consequência, uma terrível seca os 
assolava. O templo era a peça fundamental da manutenção, 
referencia e testemunho visível de que eram uma nação santa, o 
povo de Deus. Mas 3 semanas depois da exortação de Deus por 
intermédio de Ageu, numa altura de seca ainda mais extrema, a 
construção iniciou-se e ficou concluída em apenas 6 meses. Sendo 
que a glória desta última foi maior do que a primeira(v2:9). E á 
medida que foi construído o povo foi abençoado. (v2;18-19). Nos 
dias de hoje, com o consumismo e materialismo em voga, somos de 
igual modo egoístas, pensamos apenas em nossos lares, no “fino 
acabamento”, no espaço e conforto necessário. Trabalhamos e 
dedicamo-nos afincadamente com esse propósito. E para Deus 
contentamo-nos com pouco e as desculpas continuam as mesmas. 
Deus actualmente continua a exorta-nos, a considerarmos os 
nossos caminhos e escolhas, a buscar primeiro o reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus 
quer abençoar-te, entrega-te á Sua exortação e vem edificar a Sua 
Igreja. 

                             Pedro Costa 

Considerai os vossos caminhos! 
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Jornal 
Monte do Arco 

       Março de 2007 Número 12  —   Ano 3 

Março, Abril e Maio de 2007 

Actividades Regulares 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 

       “Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: 
Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo 
em que a casa do Senhor deve ser edificada… 
        Porventura é para vós tempo de habitardes 
nas vossas casas de fino acabamento, enquanto a 
minha casa fica deserta?… 
      Considerai os vossos caminhos!… 
      A minha casa, está deserta, enquanto cada um 
de vós corre e se ocupa com a sua própria casa…  
      Subi ao monte, e trazei madeira, construam a 
minha casa; e dela me agradarei, e serei 
glorificado, diz o Senhor                         Ageu 1 
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Jornal Monte do Arco 

Próximas Actividades 
Data Actividade Local 

17/Mar. Reunião de Senhoras - 15h30 Casa da Rute 

23 a 25/Mar. Congresso de Jovens - JENO/CBE CBE 

30 e 31/Mar. IV Congresso Nacional de Irmãos  Hotel Quinta Lagoa 

7/Abril  Distribuição de Literatura - 15h30 CIIP/N 

8 e 9/Abril Festa de Páscoa Igreja 

15/Abril 23 Aniversário - 15h30 Igreja 

28 e 29/Abr. Encontro de Casais surpresa 

7 Junho Encontro Entre-Igrejas Santana 

17 Junho Batismos Perrães 

 Olá! Mais uma ano gostaríamos de ter feito 
e não conseguimos. Neste novo ano temos eus 
nos concedeu aqui neste mundo, todos fizemos 
uma retrospectiva do ano que passou, de tudo o 
que fizemos, o que perspectivas de que tudo seja 
sempre melhor do que no ano anterior. 
Antes de conhecer Jesus eu também ano após ano 
queria sempre mais e mais, mas havia um espaço 
dentro do meu coração que não conseguia encher, 
por muita gente que tivesse ao pé de mim eu sentia-
me só. 
E só quando entendi o verdadeiro amor de Jesus 
por mim é que esse vazio se encheu por completo. 
Agora ano após ano só me preocupo em não me 
afastar dele porque o resto ele proverá. 

   
Aproveitem este ano para fazerem 
algo diferente, algo que vos encha 
totalmente. Venham conhecer de 
perto este amor perfeito. 
Deus vos espera para entregar esse 

amor.                            Bárbara Braga 

Aniversariantes: 



I 
Filho tão desejado 
Que Raquel tão ansiava 
Para dar ao seu amado 
O que sua irmã lhe dava. 
II 
Sua angustia a Deus ouviu 
A Raquel respondeu 
Sua madre Deus abriu 
E um filho lhe nasceu 
III 
De família numerosa 
Era o filho mais amado 
Família pouco harmoniosa 
Este era o irmão mais invejado 
IV 
Deus o tinha escolhido 
Ele assim se manifestou 
Não sabendo o sentido 
Dos sonhos que sonhava 
V 
Ele mesmo revelou 
Que seria superior 
Pelos sonhos que sonhou 
O chamaram sonhador-mor 
VI 
Contra ele conspiraram 
Até pensaram em matar 
Seus irmãos combinaram 
Como a Jacó enganar 
VII 
Aos Medianitas venderam 
O chamado irmão sonhador 
Nada mais dele souberam 
Mas José era protegido do 
Senhor. 
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Orai sem cessar 

 Olá a todos! 
Depois do Natal de umas boas rabanadas, cá estamos de volta para falar de 

quem nos ama de verdade, Jesus! 
O tema deste trimestre é a oração e o seu desempenho na nossa vida diária… 
 Gostava de lembrar e de focar alguns hábitos diários e quão importantes eles são 

para a nossa relação com Jesus… 
Toca a levantar já são horas de voltar á nossa rotina, será que lemos a Bíblia ou 

oramos para Deus nos dar um bom dia e para nos abençoar no dia que vamos ter? 
Hora de almoçar, por acaso almoçamos fora de casa, será que mesmo com os 

nossos amigos, colegas de trabalho ou até mesmo sozinhos oramos a agradecer 
adeus pelo alimento que nos sustenta diariamente? 

Já em casa com a família, existe ou não oração em conjunto? 
E para finalizar, á noite agradeces tu a Deus pelo dia que te deu, pelas coisas 

boas, pelas coisas menos boas que sugiram no teu dia? 
Pois é, Deus se alegra quando tu tiras tempo para Ele, quando falas com Ele, 

quando lhe confessas as tuas mágoas, angústias e sofrimento, mas também quando 
divides com Ele os momentos bons da tua vida, todas as oportunidades de felicidade 
que Ele te propõe… 

Deus diz na sua Palavra “Orai sem cessar”,  I Tessalonicenses 5:17   

                                              Diana Gandra                     
               

Reuniões de Direcção da AIEAS 

Poesia: José 

“Passando, pois, os 
mercadores 
midianitas, tiraram e 
alçaram a José da 
cova, e venderam 

José por vinte moedas 
de prata, os quais 
levaram José ao Egito. 

             Genesis 37, 28 

por Serafim Miranda 

 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; 

 ESCOLA DOMINICAL: Decidiu-se reformular as reuniões de Escola 
Dominical, com um novo formato e maior dinamismo, com alteração de classes e 
novos professores 

 PÁSCOA: Decidiu-se realizar as comemorações da Páscoa nos dias 8 de 
Abril (sábado à noite) e 9 de Abril (domingo à tarde); 

 DISTRIBUIÇÃO DE LITERATURA: Iremos realizar uma distribuição no dia 7 
de Abril, sexta-feira à tarde, integrando assim uma distribuição conjunta das igrejas 
dos irmãos a nível do Norte do país. 

 COLECTÃNEA: Decidiu-se elaborar um livro complementar à colectânea para 
incluir novas musicas.  
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 Jacó que tanto amava a Raquel esperava que ela lhe desse filhos, mas 
Raquel era estéril e não podia satisfazer esse desejo a Jacó, que ia sendo pai dos 
filhos que as outras mulheres lhe dava. Naquela altura era permitido ter mais 
mulheres e assim Jacó era marido de Leia, irmã mais velha de Raquel e tinha 
também como mulheres as servas das suas esposas. 
Mas Raquel não era feliz com a situação em que vivia, ela queria muito ter um filho. 
A sua angústia foi vista por Deus e a sua oração foi ouvida e respondida, Deus 
permitiu que Raquel tivesse um filho e chamou-lhe José. 
Quando José nasceu, a sua família já era numerosa, já existiam 10 irmãos e uma 
irmã, mas logo José se tornou num menino amado, porque para além de ser o mais 
novo era o primeiro filho da mulher amada de Jacó. 
Durante a sua adolescência José era invejado pelos seus irmãos, não só por ser o 
preferido de seu pai, mas também porque vinha a revelando sonhos, o que 
manifestava uma superioridade em relação aos seus irmãos e isto criava inveja e 
ciúmes entre eles. 
Certa altura em que seus irmãos andavam a guardar o rebanho longe de casa, Jacó 
mandou José para saber como estavam passando seus irmãos e que voltasse com 
noticias. 
José partiu ao encontro de seus irmãos e quando eles o viram conspiraram contra 
ele, elaborando um plano para o matarem. Valeu a rápida intervenção do seu irmão 
mais velho Ruben, que sugeriu em vez de o matarem que o colocassem numa cova. 
Enquanto seus irmão comiam, passou por ali um grupo de marcadores com os quais 
negociaram um preço para venderem a José, assim foi vendido por 20 moedas de 
prata e levado para o Egipto. 
Seus irmãos planearam uma mentira para justificar o desaparecimento do José e 
disseram ao seu pai que José tinha sido atacado por um animal feroz e tinha 
morrido, pois encontraram as suas vestes rasgadas e cobertas de sangue. 
Jacó ficou muito triste com esta noticia, mas na verdade José não estava morto, mas 
sim a viver como escravo e Deus estava com ele a guiar os seus passos e 
encaminhando-o para o lugar onde queria que ele fosse e para que seus sonhos se 
tornassem realidade. Que acontecerá nos próximos tempos? (continua no próximo 
numero……). 
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A vida de José 

 Serei eu mentiroso? O que dizem os outros de mim? Pensando bem acho 
que de vez em quando todos nós acabamos por dar uma mentirinha aqui e ali, 
coisas sem importância e que não prejudicam ninguém , se calhar até lhes 
deveríamos dar outro nome diferente de mentira, porque são tão pequeninas e 
sem importância….Vou contar um caso de um mentira deste tipo: Certa mentira 
era tão pequenina, tão pequenina que nem se fazia notar, mas ela sabia que 
sempre se saía bem e sempre a desculpavam e até acreditavam nela. Logo ela 
pensou em crescer ao verificar que se continuasse pequena não conseguiria 
ultrapassar alguns obstáculos, assim à medida que iam crescendo e ultrapassando 
os obstáculos disse para consigo: isto é que é sabedoria , a continuar assim vou 
ser grande e triunfar. 
No seu percurso de vida encontrou-se com a verdade e esta exclamou admirada: 
como tens crescido, vejo como te tornaste forte, vou ter de ter cuidado contigo , 
porque enquanto eras pequenina não incomodavas muito, mas agora começo a 
ficar preocupada com esse teu crescimento. 
A mentira respondeu assim: não fiques preocupada comigo porque no meu 
crescimento tenho algumas meias verdades e também sou sábia e ajo com 
naturalidade, não dou nas vistas, por isso não afectarei a tua vida….No entanto a 
mentira foi crescendo de tal forma que se tornou tão forte que declarou guerra à 
verdade e disse: agora quem manda e controla as coisas sou eu, tu limitas-te a 
fazer aquilo que eu mando, mas a verdade não aceitou e decidiu também lutar 
contra a mentira e preparou-se para uma autentica batalha e disse: vou ter de ser 
firme e expulsar de vez com a mentira, como já deveria ter feito enquanto ela era 
pequenina, mas como a deixei crescer agora vai ser mais difícil, mas vou 
conseguir. 
A certa altura as duas encontram-se e e a mentira diz que o melhor é ser ela a 
controlar as coisas, mas a verdade não aceita e diz que a verdade vem sempre ao 
de cima e a mentira é sempre descoberta, os erros são para serem assumidos , 
por isso ela terá de desaparecer e que não a quer mais como companhia, nem que 
ela volte a ser pequenina. A verdade venceu finalmente a mentira e decidiu 
continuar a sua vida sozinha, enquanto a mentira se foi embora. 
 
Quem é o pai da mentira?  - O diabo (Jo. 8:44); 
Quem é a verdade? - Jesus é o caminho, a verdade e a vida (Jo. 14:6); 
Quem fica de fora? - todos os mentirosos (Ap. 22:15); 
 
Não deixes que a mentira tenha influencia na tua vida, não aceites mentir, porque 
mesmo que pareça inofensivo, com o tempo pode tornar-se muito perigoso, não 
mintas a ninguém. Mentir é pecado, mentir é pertencer à família daquele que é o 
pai da mentira. 
 
Não mintas porque isso não é agradável a Deus nem aos Homens. 
 

A Crónica do Mentiroso 

Reunião de Senhoras 
 No passado dia 27 de Janeiro realizou-se a 1ª reunião 
formal de senhoras sobre o tema “Submissão”. Este assunto foi 
exposto e desenvolvido pela irmã Ivone, da igreja evangélica o 
caminho, que nos ajudou a compreender a importância e a 
actualidade deste tema e como ele tem aplicação pratica no nosso 
relacionamento com Deus, com a igreja, com os maridos e pais. 
Foi um bom tempo de aprendizagem, partilha e de convívio. 

                                                                                         Rute Costa 



 No dia 17 de Dezembro de 2006 realizamos a nossa festa de natal, onde 
comemoramos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, sendo esse o verdadeiro 
significado e sentido do nossa comemoração do Natal. Houve várias participações 
as quais tinham por objectivo passar essa mesma mensagem. A apresentação da 
reunião esteve a cargo do Pedro Costa, a mensagem foi transmitida pelo Serafim 
Miranda e as participações estiveram a cargo dos alunos da Escola Dominical, que 
apresentaram uma peça de teatro onde recrearam uma sala de tribunal levando a 
julgamento o Natal de Cristo e o Natal comercial, tentando comparar as duas 
realidades. No final foram distribuídas prendas de participação aos alunos da 
escola dominical, pelo seu desempenho ao longo do ano e distribuídas lembranças 
a todos os presentes na reunião.                                                                 

                                                                                             Rute Costa 
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Amigo Secreto 

   No dia 11 de 
Fevereiro realizou-se a 
2ª reunião entre-
igrejas, na associação 
recreativa dos 
Bairristas do 
Formigueiro. 

  Foi uma bênção, 
onde Deus foi 

 Reunião entre-igrejas 
 Festa de Natal  -  2006 

 Durante os meses de Novembro 
e Dezembro realizou-se mais uma vez 
a actividade do “Amigo Secreto”, 
despertou muito interesse e animação, 
mas principalmente orações e trocas de 
correspondência uns pelos outros, 
fomentando amor e a oração. 
 A reunião de revelação e troca 
de prendas foi emocionante e muito alegre.  


