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      Para descobrires qual é a tua fé, em que realmente acreditas, 
terás que meditar nas tuas acções, como ages é um reflexo daquilo 
em que acreditas. Repara nas acções de Noé um herói da fé. 
      Pela fé, Noé construiu uma arca e avisou outros do dilúvio, todos 
o criticavam, mas no final, apenas Noé e sua família foram salvos 
porque viveram por fé e todos os restantes morreram. 
      Stephen Mumford, um missionário Inglês foi servir o Senhor  
numa igreja evangélica no México. Na altura era uma igreja muito 
humilde, sem recursos, possuíam apenas 12 membros e um peque-
no espaço alugado para realizarem os cultos. O missionário ministrou 
naquele lugar durante 18 anos e de uma pequena igreja tornou-se 
num igreja de referência em todo o México, com 185 membros, um 
edifício capaz de receber 250 pessoas, com capacidade para realizar 
grandes eventos como casamentos, funerais, baptismos e congres-
sos. Funcionava também com centro de saúde, escola primária e de 
apoio aos sem abrigo.  
     Após esse tempo o missionário já no fim de sua vida pretendeu 
regressar ao seu país natal, face á grave situação de saúde. Toda a 
igreja e comunidade quis-se despedir do missionário para agradecer-
lhe, eram cerca de 800 pessoas, nesse dia a igreja encheu-se tendo 
a maior parte ficado de fora. Mas o missionário com  dificuldade dis-
se o seguinte: “Eu não fiz nada, eu apenas via os grandes planos de 
Deus e os transmitia quase sem fé, pois eram impossíveis, mas 
vocês sem ver, viveram pela fé e arregaçavam as mangas e punham 
em pratica, foram vocês que viviam sem posses e que avançaram e 
conseguiram edificar esta grande casa de oração que agora ajuda 
muitas pessoas. Eu apenas indicava o caminho de Deus, maiores 
foram vocês que pela fé, creram e tornaram tudo isto possível”. 
     O desafio de Deus para nós é irmos mais além, muito mais além, 
a vivermos pela fé, crendo na Sua Palavra e nas Suas promessas, 
vendo-as ao longe, abraçando-as e ao colocarmos em prática, sere-
mos verdadeiros heróis da fé, alcançando assim testemunho de 
grandes feitos. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se 
esperam, e a prova das coisas que se não vêm.   
    E tu vives pela fé? O que esperas e quais são as tuas acções? 
    Tens tu realmente fé em Deus?                                       Pedro Costa 

Tens tu fé em Deus?Tens tu fé em Deus?Tens tu fé em Deus?Tens tu fé em Deus?    
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              Setembro, Outubro e Novembro de 2007 

Actividades na IgrejaActividades na IgrejaActividades na IgrejaActividades na Igreja    

SANTA CEIA SANTA CEIA SANTA CEIA SANTA CEIA ----    ……………………….………...1º Domingo (mês) ……………………….………...1º Domingo (mês) ……………………….………...1º Domingo (mês) ……………………….………...1º Domingo (mês) ---- 9h00 9h00 9h00 9h00    
PREGAÇÃO DO EVANGELHO PREGAÇÃO DO EVANGELHO PREGAÇÃO DO EVANGELHO PREGAÇÃO DO EVANGELHO ----    …2…2…2…2º, 3º, 4º e 5º Domingo (mês) º, 3º, 4º e 5º Domingo (mês) º, 3º, 4º e 5º Domingo (mês) º, 3º, 4º e 5º Domingo (mês) ---- 09h00 09h00 09h00 09h00    
ESCOLA DOMINICAL ESCOLA DOMINICAL ESCOLA DOMINICAL ESCOLA DOMINICAL ----………………………………Domingo ………………………………Domingo ………………………………Domingo ………………………………Domingo ----10H3010H3010H3010H30    
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO ---- ………….……...…….4ª Feira  ………….……...…….4ª Feira  ………….……...…….4ª Feira  ………….……...…….4ª Feira ---- 21h00 21h00 21h00 21h00    
JOVENS JOVENS JOVENS JOVENS ----    …………………………...………..…………..Sábado …………………………...………..…………..Sábado …………………………...………..…………..Sábado …………………………...………..…………..Sábado ---- 21h00 21h00 21h00 21h00    
LOUVOR E ADORAÇÃO LOUVOR E ADORAÇÃO LOUVOR E ADORAÇÃO LOUVOR E ADORAÇÃO ----    ………...………….2º Domingo (mês) ………...………….2º Domingo (mês) ………...………….2º Domingo (mês) ………...………….2º Domingo (mês) ---- 15h30 15h30 15h30 15h30    

   “Ora, sem fé é impossível agradar-Lhe; por-
que é necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que Ele existe ”      Hebreus 11: 6      Hebreus 11: 6      Hebreus 11: 6      Hebreus 11: 6 
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Jornal Monte do Arco 

Próximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas ActividadesPróximas Actividades    
Data Actividade Local 

9 Setembro Matrimónio de Barbara e Berto Igreja 

16 Setembro Culto de Batismos Campo-Valongo 

22 Setembro Retoma da Reunião de Jovens Igreja 

29 Setembro Reunião de Jovens (ensaios) Ermesinde 

30 Setembro Reunião inter-Igrejas (15h30) Ermesinde 

5 Outubro V Encontro Nacional de Irmãos Mortágua 

13 Outubro Assembleia Geral JENO Gulpilhares 

5/6/7 Outubro XII Congresso Nacional de Jovens Mortágua 

29 Setembro Reunião de Senhoras Igreja 

   Olá! Cá estamos 
nós para vos mostrar 
através deste jornal o 
que foi feito nestes 
últimos meses.  
   Aproveito para mais 
uma vez relembrar o 
pedido de Deus, 
venham até Ele, 
venham até à casa de 
Deus. Cá esperamos 
ansiosos!  : ) 
 

Bárbara BragaBárbara BragaBárbara BragaBárbara Braga 

Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:Aniversariantes:    
Idade: 

• 06 Setembro - Paulo Gomes 
• 09 Setembro - Rui Silva 
• 14 Setembro - Pedro Aires 
• 17 Setembro - António Meira 
• 20 Setembro - Joana Lopes 
• 22 Setembro - Helena Silva 
• 29 Setembro - João Mendes 
• 17 Outubro - Carla Teixeira 
• 28 Outubro - Odete Miranda 
• 22 Novembro - Rosa Oliveira   
• 23 Novembro - Tiago Ribeiro 
 

Casamento: 

• 21 Outubro - Serafim&Odete 



      Está marcado V Encontro Nacional de Irmãos 
para o dia 5/Outubro(feriado) das 10 ás 18h, no 
Hotel Monte Rio Aguieira(Mortágua) com o Tema: 
“Prosperidade”. Preço da Refeição: 8Eur. 
      Apesar de em anos anteriores não termos sido 
muito assíduos a estes encontros, este ano preten-
demos contrariar essa tendência e sermos abençoa-
dos ao estarmos lá presentes.  
Brevemente será anunciado mais informações. 

……………………………….  
 
        O XII Congresso Nacional de Jovens será no mesmo 
local mas durante todo o fim de semana, 5-7 de Outubro, 
com o tema: Influências. Os oradores são David Cerqueira, 
Pedro Crispim e Sérgio Martinez. 
        Terá como participações especiais os DCMimes, One 
Soul e um Grupo de Coimbra. O grupo de louvor é composto 
por jovens da JENO + JEBV . Na Multimédia estarão Pedro 
e Rute Costa 
         O Preço é de 75Eur  (sinal de reserva de 30 + 45 no 
local).    Espera-se este ano ultrapassar o bom   
número de 8 jovens inscritos de Monte do Arco 
 
 

I 

Ao grande País chegaram, 
Para tudo comercializar;  
Como escravo José levaram 
E o venderam a Potifar.  
II 

Na casa de seu Senhor; 
Tudo lhe foi confiado 
Era honesto e zelador 
Era muito abençoado. 
III 

À mulher de Potifar 
Se lhe criou uma paixão 
Que a levou a provocar 
Uma grande tentação. 
IV 

José resistiu e disse NÃO 
Este era fiel a Deus e seu Senhor 
José foi colocado na prisão 
Acusado de ser traidor. 
V 

Deus não o tinha abandonado 
Pois tinha um plano superior 
Entre os presos a seu lado 
Estavam o padeiro e copeiro-mor 
VI 

Longe de tudo parecia tão só 
Pagando um crime não cometido 
Assim foi à presença de Faraó 
E foi pelo Rei o escolhido. 
VII 

Era o governador da nação 
Tudo lhe foi confiado 
A seus irmãos concedeu o perdão 
E por fim ver seu pai amado. 

José no EgiptoJosé no EgiptoJosé no EgiptoJosé no Egipto 

2 

por Serafim Mirandapor Serafim Mirandapor Serafim Mirandapor Serafim Miranda 

“Retenhamos firmes 

a confissão da nossa 

esperança; porque 

fiel é o que 

prometeu.” 

Hebreus  10, 23 

Jornal Monte do Arco 
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                                                       Jornal Monte do Arco 

Culto de Baptismos Culto de Baptismos Culto de Baptismos Culto de Baptismos ---- 16 Setembro 16 Setembro 16 Setembro 16 Setembro    

IV Reunião InterIV Reunião InterIV Reunião InterIV Reunião Inter----Igrejas Igrejas Igrejas Igrejas ---- 30 Setembro 30 Setembro 30 Setembro 30 Setembro    

      Neste domingo a igreja supriu todas as 
habituais reuniões para realizar uma reunião 
especial de baptismos, com pic-nic e convívio 
no parque municipal de Campo - Valongo.  
       Desta vez será uma reunião mais intima e 
num local mais perto e muito bonito. 
      Além do desejo do Berto em ser baptizado 
se existir mais alguém com o mesmo desejo 
que comunique com os responsáveis.  
      A partida será ás 09h00 da igreja,  em bre-
ve será anunciado o programa.  

     A próxima reunião inter-igrejas será no dia 30 De Setembro ás 15h30, na Igreja 
Evangélica O Caminho em Ermesinde. A reunião será dirigida por Monte do Arco, 
bem como o louvor, a mensagem será da responsabilidade do Amial e contará com 
as participações de Ermesinde, Santana e Maia. No final teremos um lanche de 
comunhão e convívio, pelo que solicita-se como tem sido habitual, a quem puder 
enriquecer o lanche, a levar também alguns bens alimentares. 

V ENI e XII CNJ V ENI e XII CNJ V ENI e XII CNJ V ENI e XII CNJ ---- 5/6/7 Outubro 5/6/7 Outubro 5/6/7 Outubro 5/6/7 Outubro    



      É com alegria que anunciamos que no dia 
9 de Setembro (Domingo), pelas 10h se reali-
zará o casamento da Barbara e do Berto, nas 
instalações da igreja. Neste dia não haverá as 
habituais reuniões. 
      Solicitamos que orem por este jovem 
casal neste passo muito importante de suas 

vidas; as maiores bênçãos de Deus. 
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                                                       Jornal Monte do Arco Jornal Monte do Arco 

História de José no EgiptoHistória de José no EgiptoHistória de José no EgiptoHistória de José no Egipto    
       Quando José chegou ao Egipto, levado por uma caravana de mercadores, não era 
mais do que algo que estes homens tinham para vender como tantas outras coisas e 
muito possivelmente homens e mulheres. Teve José a sorte de ser comprado por 
homens que tinham uma posição privilegiada junto ao Rei Faraó e logo este tinha con-
dições para tratar de José como bem entendesse. 
 José era jovem de bela aparência, educado, honesto, trabalhador, responsável 
e zeloso. Potifar, o seu Senhor, vendo estas qualidades em José colocou-o numa posi-
ção privilegiada em sua casa entregando-lhe o governo da mesma, pois em tudo que 
José estivesse envolvido, tudo se tornava prospero e o seu senhor Potifar tinha-se 
apercebido dessas qualidades de José. Potifar tinha uma esposa que a certa altura 
manifestou uma paixão por José, servo de seu Senhor, levando esta a não se importar 
com as consequências que poderiam ser bastante nefastas para ela, pelo facto de ter 
cometido adultério, caso que não aconteceu porque José foi fiel a seu Senhor e temen-
te a Deus, fugiu de tal pecado, facto que muito enfureceu a mulher de Potifar, levando 
esta a acusar a José de ter tentado possui-la á força.  
 Quando Potifar teve conhecimento do caso, acreditou na sua mulher e logo 
mandou meter José na prisão, sem lhe dar qualquer hipótese de defesa, pois como 
sabemos José não era mais do que uma escravo, embora fiel e temente e Deus. Já na 
prisão José tinha por companheiros dois homens que tinham estado a servir a mesa do 
Rei, mas que o rei tinha ordenado a seu prisão, quando a certa altura estes tiveram um 
sonho contaram-no a José e este deu uma interpretação diferente a cada um deles e o 
que realmente aconteceu, foi que se cumpriu o que José tinha dito. O copeiro-mor vol-
tou a servir a mesa do Rei passados três dias e que ao mesmo tempo o padeiro seria 
condenado à morte e assim aconteceu. 
Certa noite o Faraó, teve um sonho, mas não sabia o seu significado, o que muito o 
perturbou e ninguém dava uma resposta que satisfizesse o Rei acerca do seu sonho, 
mas o copeiro-mor que servia à mesa do Rei, contou-lhe como José tinha interpretado 
o seu sonho e o do padeiro. 
 Assim Faraó mandou chamar José e contou-lhe os seus sonhos e José deu-lhe 
o significado. Faraó acreditou em tudo quanto José lhe disse. Que estranho o Rei 
rodeado de adivinhos e sábios, acabou por dar ouvidos a um escravo estrangeiro, pre-
so por tentativa de violação. Que levou o Rei a aceitar a interpretação de José? Era o 
plano de Deus a cumprir-se na vida de José. Os sonhos que este teve em Jovem quan-
do ainda estava na casa de seu pai, estavam prestes a se cumprir. Assim José assu-
miu os destinos do Egipto, comprando terras para o Rei, construindo mais celeiros, 
guardando todos os excessos de produção, para preparar o país para os anos seguin-
tes em que a terra não iria produzir o necessário para alimentar a população.  
 Desta forma até as nações vizinhas desceram ao Egipto para comprar cereais, 
entre eles os irmãos de José. Sem saberem estes estavam na presença do irmão que 
tinham vendido aos medianitas.  José conheceu-os e arranjou forma de estes trazerem 
o seu irmão mais novo e o seu pai Jacó. Assim passados alguns anos José reuniu toda 
a família e juntos passaram a viver no Egipto, onde José era governador, proporcionan-
do-lhes as condições necessárias.                                                         Serafim MirandaSerafim MirandaSerafim MirandaSerafim Miranda 
                               (esta historia pode ser lida em Génesis 39 a 46) 

3 

Acampamentos Acampamentos Acampamentos Acampamentos ---- União Bíblica União Bíblica União Bíblica União Bíblica    

Matrimónio de Bárbara e Berto Matrimónio de Bárbara e Berto Matrimónio de Bárbara e Berto Matrimónio de Bárbara e Berto ---- 9 de Setembro  9 de Setembro  9 de Setembro  9 de Setembro     

Acampamentos Acampamentos Acampamentos Acampamentos ---- Palhal Palhal Palhal Palhal    

    Como tem sido habitual muitos adolescentes têm participado nos acampamentos 
da União Bíblica. Este ano a semana de acampamento também foi muito divertida e 
abençoada.     

      Olá, venho contar um pouco da minha semana no acampamento do Palhal. 
Nem sei bem o que dizer, nem por onde começar!  
      Naquele sitio fomos levados a pensar na nossa relação com Deus, com a nossa 
família, amigos e irmãos na fé e nos relacionamentos que um dia poderemos ter, já 
que o tema da semana era sobre abstinência sexual até ao casamento. 
      O lugar do acampamento também é maravilhoso, no meio da natureza, onde 
podemos apreciar as grandiosas obras de Deus. Conheci pessoas extraordinárias 
com quem pude conviver, partilhar e falar sobre Deus. Foram uns dias abençoados, 
pois senti a presença de Deus a 100%.                                       Marcia Braga Marcia Braga Marcia Braga Marcia Braga 



Campanha Evangelistica Campanha Evangelistica Campanha Evangelistica Campanha Evangelistica ---- 17 a 22 de Julho 17 a 22 de Julho 17 a 22 de Julho 17 a 22 de Julho 
No âmbito da campanha evangelistica entre os dias 17 e 22 de Julho esteve connos-
co a equipa TiM, Teen in Mission (Adolescentes / Jovens em Missão). Eram jovens 
de Inglaterra que nos ajudaram a evangelizar a área envolvente da igreja através da 
distribuição de literatura e da realização de reuniões especiais na Igreja. Foram 
momentos muito edificantes e abençoados. 

CLUBE DO PEIXINHO  
 

Olá a todos!  Só para lembrar que o clube, bem como os seus 
membros e monitores irão entrar em período de férias regressando em 
meados de Setembro para uma nova fase, com novidades e muitas 
surpresas. (Boas Férias!) 

O clube tem sido bem sucedido graças a Deus e à colaboração dos 
membros e monitores, a todos um enorme obrigado e aquele abraço J  

 
  Contactos:  E-mail: clubedopeixinho@hotmail.com ;  
                                           Fotos: http://clubedopeixinho.photoblog.com 

   Agenda:- Algures lá para o meio de Setembro – Surpresas!!! 
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Reunião de Senhoras Reunião de Senhoras Reunião de Senhoras Reunião de Senhoras ---- 14 Julho 14 Julho 14 Julho 14 Julho 

      No dia 14 de Julho a Reunião de Senhoras reali-
zou-se na casa da Márcia Gomes. 
      As senhoras presentes acharam que foi um bom 
tempo e sentiram-se abençoadas pelo tema aborda-
do e pelas actividades lúdicas, para não falar do 
habitual lanche.  
      A próxima reunião de senhoras será no dia 29 
de Setembro na Igreja. 
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1º Class. - Equipa Marabilha 2º Class. - Eq. Os Cinco 

Reunião InterReunião InterReunião InterReunião Inter----Igrejas Igrejas Igrejas Igrejas ---- 7/Junho 7/Junho 7/Junho 7/Junho    
        No local da feira de Santana realizou-se o III encontro inter-igrejas que contou 
com mais de uma centena de pessoas das igrejas de Santana, Monte do Arco, Erme-
sinde, Maia e Amial. Foi uma oportunidade de comunhão e convívio entre todos, mas 
acima de tudo serviu para glorificar o nome de Deus através de cânticos de louvor e 
na edificação de todos pela pregação do evangelho. 

Reuniões de Direcção da AIEASReuniões de Direcção da AIEASReuniões de Direcção da AIEASReuniões de Direcção da AIEAS    

Visita ao Lar Vida Nova, Pardilhó Visita ao Lar Vida Nova, Pardilhó Visita ao Lar Vida Nova, Pardilhó Visita ao Lar Vida Nova, Pardilhó ---- 22/Junho 22/Junho 22/Junho 22/Junho    
        Nessa tarde estivemos em contacto com cerca de 35 idosos que se encontram a 
residir no lar vida nova, realizamos uma reunião especial que foi um regresso ao pas-
sado através de cânticos de louvor antigos e uma mensagem ilustrando factos de anti-
gamente, mas o mais importante foi o contacto e convívio que tivemos com os queridos 
irmãos, foi uma experiência maravilhosa para todos e a repetir. 

Passeio JENO Passeio JENO Passeio JENO Passeio JENO ---- 30/Junho 30/Junho 30/Junho 30/Junho    
        Desta vez o passeio da JENO foi a Samil 
(Vigo - Norte de Espanha) 
Foi um dia muito feliz e abençoado com a presença 
de 60 jovens de várias igrejas do norte. Contou 
com uma reunião dinâmica na praia, convívio,  
jogos e filme sobre José do Egipto no regresso.  
          A próxima actividade da JENO é no dia 13 
de Outubro, Sábado, ás 10h30 nas instalações da 
Livraria Esperança em Gulpilhares, onde querendo 
Deus se realizará a Assembleia Geral da JENO 
onde será elegida a próxima Direcção.  

Reunião de Jovens Reunião de Jovens Reunião de Jovens Reunião de Jovens ---- 19/Maio  19/Maio  19/Maio  19/Maio  
     As reuniões de jovens tem sido muito dinâmicas e divertidas, 
onde contam sempre com um bom período de louvor, jogos edu-
cativos e aprendemos assuntos bíblicos de uma maneira informal 
e participativa, por fim concluímos com um   
pequeno lanche e convívio. Têm sido momentos 
muito importantes para a edificação dos jovens e 
demais.  
No dia 19 de Maio existiu um concurso bíblico 

sobre II Timóteo e Tito, contou tam- bém a destreza bíblica e pon-
tualidade, concurso este com bons prémios patrocinado pelas 
Páginas Amarelas SA.  
A classificação foi a seguinte do 1º ao 8º lugar; Diana Gandra, Már-
cia Braga, Eunice I. Mendes, Ruben Miranda, Albino Ribeiro, Carla 
Teixeira, Serafim Miranda e Tiago Ribeiro. 
    Face a outras actividades, não se têm realizado Reuniões de 
Jovens durante várias semanas, pelo que iniciarão no próximo dia 
22/Setembro - Sábado ás 21h00. 


