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Márcia Braga 
Ricardo Cruz 
 

Jornal Águas Santas 

2 Trimestre 

Aniversários 
 

Márcia Braga:  06/04 
Leonardo Ferreira: 10/04 
Alberto Santos: 20/04 
Daniel:  20/04 
Joel Moreira:  25/04 
Hugo Guimarães: 02/05 
Clara Araújo:  16/05 
Igor Oliveira: 20/05 
Regina Braga: 24/06 
 

 
Casamentos 

Pedro e Rute Costa:  10/06 

Datas das reuniões 
 

Pregação do Evangelho 9h-10h 
Abril 09, 26; Maio 10,17,24,31;  
Junho 14, 21, 28 
 
Escola Dominical 10h45-12h 
Todos domingos (exceto 12 Abril) 
 
Santa Ceia 9h-10h 
Abril 05; Maio 03; Junho 07 
 
Oração e estudo Bíblico 21h-22h 
Todas as quartas-feiras 
 
Reunião de Jovens 20h30 
Jul. 20  Set. 21 
 
Reunião de Senhoras: 
Data indefinida 
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2020 Abril, Maio, Junho      

Eventos 
 
4 Abril 16h00 
Distribuição de Literatura 
 
11 Abril 20h30 
Projeção de Filme  
Evangelístico 
 
12 Abril 10h00  
Festa de Páscoa  
 
Reuniões online     
-https://facebook.com/aieas 
igrejaaguassantas.net/culto-
online/ 

"Eu disse essas coisas 
para que em mim vo-
cês tenham paz.  
Neste mundo vocês 
terão aflições; contudo, 
tenham ânimo!  
Eu venci o mundo".  
João 16:33  

 Sim! Estamos todos infetados com o 
vírus e milhares estão a morrer sem vacina!  
O pior vírus de todos os tempos que tem des-
truído a sociedade e que a Bíblia chama de pe-
cado (falhar a lei de Deus), “não existindo um 
justo, nem um sequer” (Rom 3:10), “Todos pe-
caram e destituídos estão da glória de 
Deus” (Rom 3:23).  
 Como consequência disso a Bíblia 
diz que “o Salário do pecado é a morte” (Rom 
6:23), não a primeira morte, mas a segunda, 
depois da morte física, como explica em Apo-
calipse 21:8 em detalhe: “Quanto, porém, aos 
covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos 
assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos 
idólatras e a todos os mentirosos, a parte que 
lhes cabe será no lago que arde com fogo e 
enxofre, a saber, a segunda morte."  
Portanto, estás condenado!  
 Em alguns casos, este vírus pode es-
tar presente por muitos anos antes que o hos-
pedeiro se dê conta que ele está ali.  

Alerta! Estamos todos infetados! 

“Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças     
mortais” Sl 91:3 
“Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, por oração e  
petição, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. 
E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará seus    
corações e suas mentes em Cristo Jesus ” Fil 4:6-7 

https://www.facebook.com/aieas/
https://www.facebook.com/aieas/
https://facebook.com/aieas
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 Muitos até já o sabem mas não conseguem curar-se, tendo 
tentado de tudo.  
 O pecado como orgulho, má língua, avareza, ira, e egoísmo 
são meras palavras, mas quando, porém, estiver no ser humano, traba-
lha para destruí-lo por todo o tempo em que o hospedeiro estiver vivo.  
Mas a boa notícia é que existe uma vacina para o pecado:  
Jesus Cristo, que pagou a tua condenação, a tua culpa foi paga na 
Cruz, porque Ele te ama! Ele quer relacionar-se contigo.  
Aceita o convite e recebe Jesus na tua vida, a vacina! “Conhecerás a 
verdade e a verdade te libertará” (João 8:32), pois Ele disse: “Eu sou o 
caminho, verdade e vida, ninguém vem ao pai a não ser por 
mim.” (João 14:6). 
Não existe mais nenhuma vacina capaz de te dar uma nova vida e li-
vrar-te da segunda morte! O que acontecerá depois de morreres?  
Estás pronto para te encontrares com Deus?  
Vacina-te! (aceita Jesus) 
      
             Pedro Costa 

 
 “Muita calma nessa alma 

Vai ficar tudo bem 
Muita calma nessa alma 
Lembre-se de quem você tem 
Muita calma nessa alma 
Vai ficar tudo bem 
Muita calma nessa alma 
Lembre-se de quem você tem  
 
Ninguém conhece os Seus pensa-
mentos 
Está além do nosso entendimento 
Ninguém o pode decifrar 
Pois Ele é Deus e não precisa se   
explicar 
Só Ele sabe o que não sabemos 
Só Ele faz o que não podemos 
 
 

Só Ele tem o amor que acalma suas 
guerras 
Teu socorro vem do Senhor que fez 
os céus e a terra.” 
 
Música “Muita calma nessa alma”—
Marcela Taís 
 
Que nos Lembremos sempre de 
quem temos, Deus, que está no  
controle de tudo e de todas as     
coisas!  
“E sabemos que todas as coisas   
contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus,            
daqueles que são chamados segun-
do o seu propósito.” 
Rom 8:28 
 
 

Márcia Braga 

Realizou-se no dia 8 de  Fevereiro 
a reunião de casais com o irmão 
Marcelo e sua esposa Marjorie!
Um tempo muito abençoado e 
uma experiência diferente onde 
os casais puderam refletir sobre o 
seu relacionamento, afinal a pri-
meira instituição de Deus é a fa-
mília! Estamos gratos por este 
evento que tanto ajudou os ca-
sais! 

 

Realizou-se no 15/Fev a reunião 
de jovens com a nova direção, 
onde os jovens puderam louvar 
o nosso Deus, aprender mais 
Dele e acima de tudo onde  
houve partilha e convívio entre 
jovens!  

São todos bem-vindos, jovens 
ou não! Vem e ajuda-nos a     
aumentar este número! 

 

Realizou-se a manutenção da 
igreja onde foi pedido a todos a 
participar nas obras para juntos 
cuidarmos da casa de oração! 
Um tempo onde houve muito 
trabalho mas sempre com     
alegria pois estamos a trabalhar 
para o Senhor! 
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CINCO COISAS QUE O MARIDO PRECISA SEGUNDO A BÍBLIA...  
do artigo por Pastor Knute Larson, Educador Cristão dos EUA, na revista 

Brethren Missionary Herald, 1977 
 
O  marido precisa de....  
 Honra e Submissão 
Isto dá a esposa uma alegria e liberdade especial, pois ajuda o mari-
do a amá-la e liderá-la como Cristo faz com a Sua igreja!  
(Ef 5:24; Col 3:18) 
 
 Respeito 
Outras mulheres conseguem saber quando uma mulher respeita e 
honra o seu marido. Esta é a parte de submissão que tem a ver com 
a atitude da esposa.   
Isto é extraordinário“ na vida do marido! Fá-lo sentir honrado e ad-
mirado. (Ef. 5:33; I Pe. 3:1) 
 
 Amor 
Amizade e intimidade na aliança matrimonial é ajudado pelo amor 
da esposa.  
A esposa que cuida do seu próprio coração e que se entregue de al-
ma ao seu marido está refletindo amor para com ele.  
(Tito 2:4; Mal. 2:14) 
 
 Feminilidade espiritual 
Verdadeira beleza da esposa é aquela que está no interior, na sua 
gentileza, na sua tranquilidade. A beleza interior é precioso para 
Deus e de grande valor para o marido!  (1 Pedro 3:2,4) 
 
 Uma Dona da Casa  
Como  “auxiliadora doméstica”, a esposa preocupa-se com o lar. 
Não é “escrava do lar,” mas complementa o marido como a vice-
presidente executiva, tomando conta da glória do lar.  
Abraçando esta bela disposição no lar espalhando o lindo “aroma” 
de Cristo! (Tito 2:5, I Tim 5:14)   
    
     
       

• Aristarco – Sofram uns com os outros (Cl 4:109 
 Aristarco, cujo nome significa “governante melhor”, foi 
um dos associados íntimos de Paulo, seu companheiro de viagem 
e de prisão. Neste versículo, percebemos que Aristarco foi sempre 
companheiro de Paulo, na alegria e no sofrimento. 

Precisamos de ser pessoas como Aristarco! Que se mantém 
focadas no reino independentemente das consequências, que se 
alegram connosco em tempos de alegria e que pranteiam connos-
co em tempos de dificuldades. 
• Marcos – Levantar após as quedas (Cl 4:10b) 
 (João) Marcos foi a causa de uma das maiores divisões 
da igreja primitiva. Paulo e Barnabé discordaram a respeito do de-
sejo de Marcos de acompanhá-los em uma viagem missionária. 
(Atos 13:5,13)  
 Por quê? Porque Marcos dava sinais de ser um desisten-
te. Ele havia ido com eles em uma viagem anterior, desistido e vol-
tado para casa. Essa passagem indica que Marcos já havia feito as 
pazes e retornado à companhia de Paulo. Marcos caiu, mas se le-
vantou!  Aprendemos que embora possamos “cair”, somos sempre 
capazes de cumprir com o que Deus tem para nós! 
• (Jesus) Justo – Cooperar no meio da perseguição (Cl 4:11) 
 Justo foi dos amigos pessoais do apóstolo durante sua 
primeira prisão em Roma. Paulo chamava a atenção para o facto 
de que ele era um judeu convertido. A perseguição era acirrada 
contra os seguidores do cristianismo.  
 Assim, neste mesmo tempo, alguém deixar o judaísmo e 
passar a seguir o cristianismo era motivo de ter os seus bens con-
fiscados, ser preso pelas autoridades romanas e até morto pelos 
inimigos do reino de Cristo. Marcos e Justo permaneceram juntos 
como cooperadores do ministério de Paulo. O facto é que neste 
momento, o apóstolo se encontra preso, com isso, a perseguição 
agora era contra os demais amigos e auxiliares de Paulo, que ten-
tavam continuar a obra. Cooperador é ajudador também! Sejamos 
como Judas cooperando e ajudando uns aos outros mesmo no 
meio das dificuldades  
Continua no próximo trimestre….          Márcia Braga 

Nancy Zellers 
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 Para mim confiar em Deus é a chave para a cami-
nhada cristã. Cada experiência que vivo com Deus me leva a 
confiar cada vez mais na absoluta verdade que Ele me guarda, 
guia e governa soberanamente minha vida.  
 Em 2006 eu e minha esposa decidimos casar, na-
quele momento eu era recém contratado e recebia o ordena-
do mínimo, na altura algo equivalente a €100. A minha esposa 
era estagiária e recebia um pouco menos do que eu. Não 
tínhamos uma casa, não tínhamos qualquer pertence, mas 
confiamos que Deus proveria o que necessitávamos.  
Iniciamos os planos do casamento, anunciamos a todos os fa-
miliares.  
 Em 30 de dezembro de 2007 casamos! Quando isso 
aconteceu, Deus já nos tinha dado um apartamento para mo-
rar, uma cama para dormir, um fogão e um frigorífico.  
Era tudo que precisamos para viver! Nem sei como isso foi 
possível, só que sei é que milagres ainda acontecem e Deus 
cuida de nós! “ 
“Feliz o homem que confia no Senhor e não se volta para ou-
tros deuses, que são ídolos enganadores!” Sl 40:5 
      
     Igor Oliveira 
 

Confiança em Deus Aprender com os heróis desconhecidos da Igreja Primitiva 
 

 Todos nós já ouvimos falar sobre Paulo, Pedro, Tiago ou 
João. Mas no Novo Testamento são mencionadas pessoas que po-
dem passar despercebidas, mas com quem tanto temos a aprender.  

Assim sendo, em Colossenses 4 podemos refletir sobre dez 
nomes que foram citados por Paulo como seus companheiros e aju-
dadores na obra de Cristo.  

Ao refletir sobre esta passagem, lembrei-me de todos aqueles 
que trabalham silenciosamente desempenhando papéis tão impor-
tantes no reino de Deus. Embora as menções a estas pessoas fos-
sem breves, elas podem conter lições de vida para cada um de nós. 
• Tíquico – Encorajar pela Palavra de Deus (Cl 4:7-8) 

 Tíquico tinha uma missão a cumprir! Levar notícias de 
Paulo assim como a carta do mesmo ao povo de Colosso. O resulta-
do que adviria dessa missão seria o encorajamento dos corações dos 
cristãos.  O nosso desejo deve ser esse mesmo, ser usados como Tí-
quico para falar da Palavra de Deus na hora e lugar certos, confor-
tando os corações dos nossos irmãos e dos que estão à nossa volta. 

• Onésimo - O evangelho transforma a inutilidade em utilidade 
(Cl 4:9) 

 Basicamente Onésimo foi um escravo fugitivo pertencen-
te à Filemom. O nome Onésimo significa “útil”, e era um nome co-
mum dado aos escravos da época.  Na Epístola a Filemom, principal-
mente no versículo 11, Paulo faz um jogo de palavras com o nome de 
Onésimo, descrevendo-o como aquele que “antes te foi inútil; atual-
mente, porém, é útil, a ti e a mim.” 
 Com isso Paulo estava salientando que, como um escravo 
rebelde, Onésimo não havia sido útil a Filemom, mas como tinha se 
arrependido de sua rebeldia devido à transformação do Evangelho 
em sua vida, tornando-se obediente a Cristo, agora Onésimo havia 
se tronado útil tanto para Paulo como para Filemom. O evangelho 
mudou tudo isso, e nos muda também. Honremos a Deus tornando-
nos “colabores úteis” na Sua obra. 


