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Datas das reuniões 
 

Pregação do Evangelho  
- Domingos 9h00 
- Domingos 10h30 
(Também transmitido online)  
 Exceto 1os Domingos: Ceia do Senhor 
 
Estudo Bíblico e Oração 
- 4a Feiras  21h00 
(Também transmitido online) 
 
Reunião de Senhoras 
- 11 de Julho 15h30 
Lidando com as fases diferentes do  
Desenvolvimento dos filhos à Luz da 
Bíblia 
 
 
*Uso obrigatório de máscara* 
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 Eventos 

Perante a recomendação da 
DGS para os locais de culto, 
tivemos que dividir os cultos 
ao domingo em 2 cultos: 9h00 
e 10h30.  
O acesso presencial ao mesmo 
é condicionado, pelo que, os 
interessados em assistir pre-
sencialmente devem comuni-
car a sua presença, de forma a 
podermos garantir as           
recomendações de forma 
organizada.  
Contacto: 914340250    
Será́ muito bem-vinda/o con-
tacte-nos p.f. 
 
Cuidados principais a ter:  
* Uso de máscara é obrigatório  
* ̀ À entrada será́ obrigatório a 
desinfeção das mãos 
* Será́ mantido uma distancia 
de 2m 
* Cada família ocupará uma só́ 
fila  

“E a verdade é que este 
mundo passa, ele e os 
seus maus desejos; mas 
aquele que faz a 
vontade de Deus vive para 
sempre.” 
(1 Jo 2:17) 

Nós cristãos, somos 
superadores nas  ad-
versidades mesmo 
que em tempos difí-
ceis pelo qual esta-
mos passando.  
Cremos que esta  
atitude de supera-
ção existe devido à 

presença do Deus vivo em nós e pelo ato de vitória e 
de grande superação que Jesus realizou na cruz do 
Calvário.  

O nosso amado Salvador Jesus não deseja que 
fiques focado nas tuas fraquezas ou defeitos, mas 
que penses na força e alegria que Dele vem, que Ele 
emana em ti e em todos que O buscam. 
Muitas vezes culpamos o inimigo das nossas almas, 
o diabo. Contudo, na maior parte das situações que 
surgem na tua vida, o pior adversário somos nós 
mesmos, pois com facilidade nos deixamos abater 
por pensamentos negativos e destrutivos.               

A superação exige muita persistência e     
paciência. Deus não quer que te deixes abater por 
nenhum insucesso ou frustração.  

Querido/a irmão/ã encara as tuas limitações 
como obstáculos a serem ultrapassados e não como 
barreiras que te podem fazer parar.  

Deus nos permite que passemos por prova-
ções na vida porque muitas vezes, a dor traz-nos 
ensinamentos e sabedoria que de outra forma não 
conseguiríamos adquirir. Existe uma expressão 
"mar calmo nunca fez bom marinheiro"!  

 

“Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus     
entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem.”  
1 Pedro 4:19  

O cristão é um vencedor! 
Aniversários 

Natanael Martins    01/07 
Ricardo Cruz   09/07 
Regina Mendes    10/07 
Ariana Alfama    19/07 
Maria Gonçalves   22/07 
José Mendes       24/07 
Leonor Neves                    30/07  
Sara Fonseca       04/08 
Pedro Costa   06/08 
Clara Rego Araújo   10/08 
Maria Rute Costa    15/08 

Débora Cruz    24/08 
Izabella Castro   25/08 
Simão Santos    25/08 
Samuel Oliveira       03/09 
Tiago Costa        20/09 
Rui Araújo        24/09 

https://www.facebook.com/aieas/
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 Por isso, quando a vida nos desafia, não baixes a cabeça, não desis-
tas. Olha o que diz a palavra de Deus "Posso todas as coisas Naquele que 
me fortalece" Filipenses 4:13. 
 Não há nada melhor do que sentirmos que através de Jesus podemos ul-
trapassar os nossos próprios limites, o próprio Deus te dá todas as armas 
para enfrentar as batalhas "Tomando sobretudo o escudo da fé, com o 
qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno" Efésios 
6:16 
Querido/a irmão/ã quando estiveres triste, vai para o teu quarto,   fecha os 
teus olhos, fica em silêncio e aproxima-te de Deus.  
Quando oramos, nós falamos com Deus, mas quando meditamos, permiti-
mos que Deus fale connosco, e é preciso saber sentir o poder das palavras 
de Deus em nossa vida.  
Aconselho-te a confiar em Deus, não temas! Faz a tua fé através do Senhor 
Jesus Cristo ser maior do que o teu medo. Selah  
 
          Trajano  Martins 

Curiosidades Bíblicas 
 
 Por que o nome da Bíblia é Bíblia? 
 
O nome Bíblia remete a cidade do Líbano cha-
mada Biblos, atual Jbeil. A cidade era conhecida 
por produzir papiros - ou rolos - para a escrita. A 
influência da cidade foi tamanha que a palavra 
'bíblia' significa 'livros' em grego. 
 
 O Livro de Gênesis não é o livro mais   

antigo da Bíblia 
Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia 
é o Livro de Jó.  
Vale lembrar que a Bíblia não está organizada 
em ordem cronológica mas respeitando uma narrativa e estilos literários. 
 
 “Não temais” 
O termo “Não temais” aparece na Bíblia 366 vezes.  
Uma para cada dia do ano e ainda uma sobra para o ano 
bissexto.  

Márcia Braga 

Após a separação física devido a pandemia, a Igreja voltou a reunir-
se! No entanto e devido às restrições temos agora dois cultos aos 
domingos mas apesar de tudo continuamos unidos no mesmo 
sentimento de gratidão e adoração ao nosso Bom e Maravilhoso 
Deus! 

Jornal Águas Santas Jornal Águas Santas 
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Dia 31 de Maio foi o dia que mar-
cou o nosso reencontro presen-
cial como igreja e coincidiu com 
o dia de PENTECOSTES. Achei 
muito interessante que, depois 
de estarmos confinados há qua-
se 3 meses, o nosso reencontro 
tenho sido neste dia e isso cha-
mou a minha atenção.  
A Covid19 retirou-nos coisas im-
portantes do nosso dia a dia.  
Durante mais de 2 meses não 

podemos ir a um shopping, os jogos de futebol foram totalmente cancela-
dos, os barbeiros e cabeleireiros estiveram fechados, os cafés encerrados e o 
trabalho para uns passou a teletrabalho, para outros lay-off e para alguns 
chegou mesmo o desemprego. As escolas foram encerradas. Coisas que 
considerávamos certas e banais, mas que, sem nos apercebermos, podiam 
estar a tornar-se a nossa prioridade e até mesmo serem um ídolo.  

Deus tirou-nos outra coisa importante: O TEMPLO, ou seja, as quatro 
paredes do espaço onde nos reunimos como igreja. Inicialmente isto fez-
me alguma confusão. Porque Deus permite tal coisa? Estarmos juntos no 
templo é maravilhoso e é uma bênção, mas podíamos estar a ser induzidos 
em erro e termos uma adoração pela própria celebração em si. Para alguns 
de nós o templo podia estar a ser um ídolo oculto no nosso coração. E Deus 
tirou-nos todas estas coisas.   

Deus colocou-nos dentro de casa, junto da família que é mais impor-
tante do que a igreja na hierarquia de Deus. Passamos a fazer os cultos do-
mésticos e ficamos limitados ao nosso culto doméstico e individual com 
Deus.  Estes acontecimentos levam-me a refletir: “ONDE VAIS IGREJA?”  

 "No dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reuni-
dos no mesmo lugar....todos ficaram cheios do Espírito Santo..." (Atos 2:1-4). 

A palavra Pentecostes vem do grego que significa quinquagésimo ou 
cinquenta. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois da Páscoa.  

Era uma festa também chamada de festa das semanas ou festa das 
colheitas que servia para agradecer a Deus pela comida e eram trazidas 
ofertas voluntárias ao Senhor.  

 

Onde vais igreja?  Algumas remodelações e limpezas gerais antes da reabertura da 
Igreja! "Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido 
pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em 
amor, na medida em que cada parte realiza a sua função."  
Ef 4:15-16  

Jornal Águas Santas 
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 Neste dia o Espírito Santo de Deus tornou-se disponível a todo o    
HOMEM E MULHER cristã (Atos 2:1-4), cumprindo-se, a profecia de Joel, em 
que o Espírito Santo seria derramado sobre jovens, velhos, homens e mu-
lheres. NINGUÉM SERIA EXCLUÍDO (Atos 2:17-18).  

Parte da obra do Espírito Santo é conceder dons espirituais a cada 
cristão com o objetivo de edificar o corpo de Cristo (Ef.4:11-13). Cada cristão 
tem pelo menos um dom, mas ninguém tem todos os dons e isso leva-nos 
a depender uns dos outros (ICor. 12).  

Cada dom tem o seu valor, assim como todas as partes do corpo físi-
co. Ninguém deve considerar o seu dom inferior ou superior, nem devemos 
entrar em disputas sobre quem é mais sábio, importante ou espiritual, em 
função do seu dom, pois nenhum dom espiritual é usado de forma correta 
se contrariar a lei do amor (ICor.13). 

O meu desejo com esta reflexão é que tu e eu nos coloquemos diante 
de Deus sem máscaras e que Ele nos revele se temos algo, na nossa vida, 
que não lhe agrada e que dia após dia busquemos adora-Lo em sincerida-
de e verdade.  

Com amor, busca o dom que há em ti e usa-o para edificação do cor-
po de Cristo, pois o mesmo é dado sem excluir ninguém: homem, mulher, 
jovem ou avançado em idade! O dom de cada um deve ser usado dentro e 
fora das quatro paredes.  

Tal como o Espírito Santo desceu, na igreja primitiva, quando todos 
estavam reunidos, que o nosso regresso também seja marcado pela mani-
festação do Espírito Santo de Deus em nós.  

Deus te abençoe!  
           
          Rute Costa 

 

Este exemplo nos alerta sobre revoltas contra Deus e o abandono de 
nossa fé no evangelho. O exemplo de Demas serve como um aviso para nós.  
 
 Ninfa – Usem o que está à vossa volta (Cl 4:15) 
 
 Ninfa abriu as portas de sua casa para que a igreja se reunisse lá.  
Ela entregou seus recursos para a causa do evangelho. 

 Podes pensar que não tens nada para oferecer. Mas Cristo pode pegar 
a coisa mais comum possível e transformá-la em uma ferramenta para o 
avanço de Seu reino.  

Existem vários exemplos em que Cristo usou algo comum para mos-
trar o Seu poder e para fazer a Sua Obra se cumprir. 

 Ele pediu para usar o barco de alguns pescadores, e esse simples bar-
co se tornou um púlpito para pregar às multidões. Com o singelo almoço de 
um menino, alguns pães e peixes, Jesus foi capaz de alimentar mais de 5000 
homens.  

Com um pouco de poeira do chão, Ele foi capaz de curar um cego. O 
próprio sepulcro emprestado por José de Arimatéia se tornou o túmulo vazio 
que comprova a ressurreição de Cristo. Usemos o que está ao nosso redor de 
forma a contribuirmos para a Obra! 

 
 Arquipo – Desafiem uns aos outros continuamente (Cl 4:17) 
 

É notório que Paulo deixa um desafio para Arquipo, para que este cui-
de da obra que Deus colocou nas suas mãos. 

 Por vezes, precisamos de nos encorajar e desafiar uns aos outros para 
a Obra de Deus e para que permaneçamos no seio da Sua Vontade.  

Nós precisamos da exortação constante dos nossos irmãos e irmãs em 
Cristo para crescer em santidade e fé. 

 
Em todos estes exemplos, vemos um aspeto em comum: todos eles 

desejavam cumprir a Vontade de Cristo e que Ele pudesse ter a honra e a gló-
ria que lhe eram merecidas. Quando o nosso desejo mais inflamado é de que 
Cristo seja honrado, também podemos ser como estes heróis desconhecidos! 

 
“Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que      

cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor 
Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus.” (Atos 20:24). 

 

 
“ A casa de Deus não é a Igreja! É a natureza e o seu coração!  
Se Deus não habita seu coração não habita nada que estiver ao seu       
redor.” 
           
          Tico Santa Cruz 
 
“Deus não vive numa igreja, Deus vive em ti!” 
          Billy Graham 
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“ 
 
 
O ladrão vem somente 
para roubar, matar e 
destruir; eu vim para 
que  tenham vida e a 
tenham em abundân-
cia.”  (João 10:10). 
 
 
 
 

A minha caminhada cristã começou quando meus pais se separa-
ram. Essa experiência nos levou até a igreja e, consequentemente, a Cristo.  

A separação deles deixou marcas profundas em minha vida que eu 
não sabia que ecoariam até a vida adulta. O facto é que eu tinha muito re-
ceio de me envolver em relacionamentos e mais medo ainda de constituir 
família.  

Mas Deus tem sua forma própria de trabalhar e faz tudo em tempo 
perfeito. Conheci meu marido na igreja, e não tardou logo casamos.  

Porém, a questão dos filhos era algo que Deus ainda precisa traba-
lhar em meu coração.  

E levou algum tempo… exatos 10 anos! Deus começou a fazer mu-
danças profundas em meu coração após o nascimento da nossa filha. Foi 
uma longa e dolorosa caminhada.  

Hoje, estamos a espera do segundo filho e posso dizer que Deus mu-
da a nossa história, seja ela qual for. Ele tem vida abundância para nos dar, 
basta que estejamos abertos para recebê-la.  

         Danielle Oliveira 

Aprender com os heróis desconhecidos da Igreja Primitiva  
(continuação) 
 
 Epafras – Batalhem pelos outros em oração (Cl 4:12-13) 
 
Epafras foi educado em Colossos (Cl 4:12), era muito idólatra. Converteu-se 
em Éfeso, quando ia adorar a deusa Diana, durante a estadia de Paulo na-
quela cidade. 
 Com o tempo, tornou-se um dos colaboradores de Paulo e saiu como 
evangelista para Colossos, onde fundou a igreja e, aparentemente, tam-
bém fundou as de Laodicéia e Hierápolis. ~ 
Quando surgiu a heresia na igreja em Colossos, Epafras não conseguiu 
combater com sucesso e levou o assunto a Paulo, em Roma, onde foi lan-
çado na prisão junto com o apóstolo. 
 Nesse período, Paulo escreveu a epístola aos Colossenses. Paulo testemu-
nhou que, mesmo preso e distante dos Colossenses, Epafras dedicava sua 
vida a interceder por eles e pelos cristãos de Laodicéia e Hierápolis em ora-
ção. Que privilégio levar as necessidades espirituais de nossos irmãos e ir-
mãs a Deus! 
 Lucas – Usem suas ocupações para a glória de Deus (Cl 4:14a) 
 

Lucas provavelmente era um gentio convertido pelos primeiros dis-
cípulos de Jesus. Ele foi o único autor conhecido de um livro da Bíblia que 
não era judeu. 

 Era um homem muito culto, com conhecimentos não só de medi-
cina, mas também de investigação histórica e escrita. Lucas não usou seus 
dons apenas para o próprio benefício. Ele entregou esses dons a Deus.  

Nós aprendemos com Lucas que as nossas vocações não estão se-
paradas da nossa vida espiritual. Somos chamados para fazer tudo para a 
glória de Deus – com excelência e com zelo. 
 Demas – Cuidem para não se afastarem de Deus (Cl 4:14b) 
 
 Demas é o típico exemplo de alguém que começa bem e termina 
mal. Se durante a primeira prisão de Paulo em Roma Demas foi citado co-
mo um cooperador na obra de Deus, na segunda prisão de Paulo em Ro-
ma, Demas foi citado como um desertor. 

 Sobre ele, o apóstolo escreve: “Porque Demas me desamparou, 
amando o presente século, e foi para Tessalônica” (2 Timóteo 4:10).  

 

O ladrão 

“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que 
pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, 
a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, 
para todo o sempre! Amém! “ Ef 3:20-21  
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