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Próximas Actividades
Data

Actividade

Local

8/9-Dez

Dr. Jayro Gonçalves

Igreja

15/Dez

Distribuição de Literatura -15h30

Igreja

22/Dez

Revelação do Amigo Secreto - 21h00

Igreja

23/Dez

Musical de Natal - 15h30

Milheirós

24/Fev

Reunião inter-igrejas

Ermesinde

Dezembro, Janeiro e Fevereiro de 2008

O que festejas no Natal?

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

Aniversariantes:
Idade:
 03 Dezembro - Bárbara Braga

Ficha Técnica
Propriedade:
Associação Igreja Evangélica
Águas Santas
(Igreja Evangélica Monte do Arco)
Morada:
Viela da Teatro, 24
Tiragem:
50 exemplares
Distribuição:
Trimestral e Gratuita

 06 Dezembro - Eunice Isabel
 13 Dezembro - Diana Gandra
 24 Dezembro - Renata Sofia
 17 Janeiro - Joel Mendes

Indice:
Casamento

2

Batismo

2

Jayro Gonçalves

3

Casamento:
 07 Janeiro - Regina&Serafim Braga

Musical de
Natal

3

 17 Janeiro - João&Fernanda

Prox. Actividades
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 01 Fevereiro - Serafim Miranda
 07 Fevereiro - Ruben Miranda
 19 Fevereiro - Fernanda Mendes
 26 Fevereiro - Rute Costa
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Dezembro de 2007

Qual é o
teu
primeiro pensamento sobre os festejos do Natal? A ceia de Natal, o
bacalhau, os doces típicos, o pinheiro, os enfeites e as prendas?
Sabias que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus?
Já pensaste verdadeiramente na importância deste evento?
A nossa sociedade vive o Natal no mundo do faz de conta, fugindo da
realidade e passando para o imaginário, chegam até a mentir ás crianças ao
convence-las da existência de um homem chamado Pai Natal que vem
entregar prendas, transformando os verdadeiros valores do amor, paz e
reconciliação, bem como do simples, humilde e genuíno, numa época
materialista, capitalista e falsa.
O Natal real e verdadeiro é o nascimento do Salvador que é Cristo o
Senhor. Ele veio trazer paz e reconciliação entre o Homem e Deus e entre o
Homens, é aí que deverá residir a nossa festa, mas muitos fogem desta
realidade retirando o verdadeiro aniversariante, fogem de Deus e “matam” o
verdadeiro Natal em seus corações e acções, preferindo dar ênfase ás
historias e objectos criado pelo homem, passando a viver no mundo falso
das trevas e do faz de conta que Deus não existe.
Mas a realidade é diferente, Deus é real e existe, podes continuar a fugir
até um dia, pois virá o juízo e todos reconhecerão e confessarão que Jesus
Cristo é o Senhor. (Filipenses. 2:11-12).
Para realmente compreendermos a razão desta fuga e do valor do Natal,
basta lermos o cap.3, do evangelho de João: “Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse
salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está
condenado, porquanto não crê no nome do unigénito Filho de Deus. E a
condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as
trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele
que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não
sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que
as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.”
Muitas são as crianças e adultos que durante o Natal esperam ansiosas
por grandes prendas, quando a maior prenda de todas foi dada por Deus a
todos. Poucos são os que contam, anunciam esta verdade e principalmente;
poucos verdadeiramente a aceitam e a recebem a maravilhosa prenda dada
por Deus: JESUS! “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo” Actos 16:31
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Matrimónio de Bárbara e Berto - 9 de Setembro
Foi com alegria que se realizou no dia 9 de Setembro, pelas 10h o enlace
matrimonial, civil e religioso, da Bárbara e do Berto, nas instalações da igreja.
A decoração e os noivos estavam muito bonitos, bem como toda a cerimónia; foi
dirigida pelo ancião Serafim Miranda e os jovens tiveram participações esplêndidas,
o casamento foi realizado pelo ancião João Mendes que também apresentou uma
mensagem aos noivos. Que Deus abençoe as suas vidas,
trazendo alegria, paz e prosperidade à sua casa, mantendo-os
fieis no Seu caminho.

Dr. Jayro Gonçalves - 8/9 Dezembro
Nos dias 8 e 9 de Dezembro estará connosco os nossos
irmãos Jayro e Urandy Gonçalves da igreja dos Irmãos em
Vila Clementino, São Paulo - Brasil.
Nesse fim de semana, ele ficará com a responsabilidade
de nos anunciar a palavra de Deus no estudo no sábado à
noite na reunião de jovens, no Domingo na reunião de
pregação do evangelho ás 09h, bem como de tarde ás 15h30
com um estudo bíblico.

Distribuição de Literatura - 15 Dezembro
Como é habitual nesta época, no dia 15 de Dezembro, pelas 15h30 iremos
realizar uma distribuição de literatura, onde é pretendido sairmos e anunciarmos o
evangelho ao entregarmos e distribuirmos folhetos evangelisticos alusivos ao
nascimento de Jesus.

Culto de Baptismos - 16 Setembro
Neste dia, realizou-se uma reunião especial de baptismos, com picnic e convívio no parque municipal de Campo Valongo. Foi uma reunião intima, num local
perto, agradável e muito bonito.
O Berto testemunhou da sua fé em Jesus
Cristo pelo cumprimento do baptismo. Foi um
dia abençoado, onde toda a igreja pode
compartilhar e dar as boas vindas a mais um
membro na família de Cristo, escutamos 2
mensagens
e convivermos uns com os

Reunião de Senhoras - 24 Novembro
Graças a Deus tivemos oportunidade de
realizar mais uma reunião de senhoras.
Desta vez tivemos como convidada a irmã
Paula Teixeira que foi uma bênção e inspiração
para todas nós. Ela falou sobre o tema “Como
reagir aos Problemas”.
Certamente que todas saímos da reunião
desafiadas a olhar os problemas de outra
forma e ver que mesmo nos problemas Deus
está connosco e a Seu tempo ele trará
solução e resposta à nossa oração.
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Revelação do Amigo Secreto - 22 Dezembro
Na reunião de jovens do próximo dia 22 de Dezembro, pelas 21h00, teremos uma
reunião de jovens especial com a revelação do amigo secreto duplo.
De acordo com
os anos anterior
teremos certamente
muita emoção e
surpresas, mas desta
vez é a dobrar.

Musical de Natal - 23 de Dezembro
No Domingo dia 23 de Dezembro, no
auditório da Escola Dramática em Milheiros
pelas 15h30, realizar-se-á um musical de
Natal, onde várias musicas natalícias serão
entoadas em conjunto com peça de teatro e
poesias.
É uma sala com óptimas condições e com
espaço para 150 pessoas sentadas.
Venha estar presente neste evento e
convide a família e amigos também, a entrada
é livre e gratuita, bem como o lanche no final
do evento.
A Escola Dramática e Musical de Milheirós
da Maia situa-se na rua Vessada 1535, em
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