
“Porque sou eu que      
conheço os planos que 
tenho para vocês', diz o 
Senhor, 'planos de fazê-los 
prosperar e não de causar 
dano, planos de dar a   
vocês esperança e um 
futuro.” 
Jeremias 29:11 
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Aniversários 
 

Maria José Sousa 06/10 
Carla Ribeiro 17/10 
Odete Miranda 28/10 
Naum Martins 20/11 
Ana Martins 23/11 
Tiago Ribeiro 23/11 
Bárbara Santos 03/12 
Danielle Oliveira 20/12 
Lia Araújo 20/12 
Inês Mendes 23/12 
Ana Rute Costa 29/12 
 

 
 

Casamentos 
 

Sofia & Rúben Miranda 01/10 
Diana & Nuno Diogo 05/10 
Danielle & Igor Oliveira 30/12 

 

 
Datas das reuniões 

 
Pregação do Evangelho  
1 º Culto: 09h00-10h00 
2º Culto: 10h30-11h30 
(Transmissão online) 
 
Santa Ceia 
1º Culto: 09h00-10h00 
2º Culto: 10h30-11h30 
 
Oração e estudo Bíblico 21h-22h 
(Transmissão online) 
Todas as quartas-feiras 
 
Reunião de Senhoras 
24/10—Tema: Perspetivas na disciplina dos 
filhos 
 
21/11—Tema: Traz um resumo de um livro 
sobre a Educação Cristã dos  filhos 
 
16/01/2021—Tema: a ser anunciado mais 
tarde 
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2020 Outubro, Novembro e Dezembro 

Eventos 
 
Pregações do Evangelho   
e Oração e Estudo Bíblico 
com transmissão online  
 
Para assistir aos cultos de 
forma presencial utilizar email, 
redes sociais ou o contacto  
disponibilizado no site. 

 

Primeiro, o termo correto é orar e não rezar, 
pois, falar com Deus não deve ser rezas ou repetição, 
mas sim uma conversa. “E, quando orardes, não 
useis de vãs repetições, como fazem os pagãos” Ma-
teus 6:7.  

Depois temos a quem devemos orar? Se no 
conceito da Trindade é verdade que o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo são Deus, biblicamente entende-
mos também funções diferentes, pois não foi Deus 
que morreu nós, mas sim Jesus!  

Em 2 Coríntios 13:14 vemos ordens, ações e    
papéis distintos de  Deus: “A graça do Senhor Jesus 
Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito 
Santo seja com todos vós”. 

Então é possível que nós possamos orar a 
cada um dos membros da Trindade? Ou, devemos 
orar somente ao Pai, ou apenas orar a "Deus"? 
Jesus nos ensinou a orar ao Pai: “Portanto, vós 
orareis assim: Pai nosso, que  estás nos céus” Mateus 
6:7, e também a pedirmos em seu nome: “E tudo 
quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de 
que o Pai seja glorificado no Filho.  Se me pedirdes 
alguma coisa em meu nome, eu o farei.” João 14:13-
14. Verificamos assim que devemos pedir ao Pai em 
nome de  Jesus, ou também pedirmos a Jesus em 
Seu nome. Biblicamente não se encontra em ne-
nhuma situação de alguém orando ao Espírito ou 
adorando o Espírito Santo. Será então correto orar-
mos ao Espírito Santo? Saiba mais em nosso site 
em: https://igrejaaguassantas.net/devemos-orar-a-
jesus-ou-ao-espirito-santo/  
       Pedro Costa 

 

“O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de 
amor.” Salmos 103:8  

 COMO DEVEMOS ORAR? DEVEMOS ORAR A  
JESUS OU AO ESPÍRITO SANTO?  

https://www.facebook.com/aieas/
https://www.facebook.com/aieas/
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Curiosidades Bíblicas 
 
Sabe qual é o versículo que se 

encontra exatamente a meio da       
Bíblia? 

“É melhor confiar no SENHOR do 
que confiar no homem.” Salmos 118:8 
 
Sabia que existem dois salmos na 

Bíblia exatamente iguais? 
Os salmos são o 14 e o 53. 
 
Quem são os três homens que 

Deus não destruiria   nunca?  
Noé, Daniel e Jó (Ezequiel 14:20). 

 

Márcia Braga 

Poemas para Deus 

Poemas para Deus 

O silêncio 

Comecei a buscar a Deus 

e vi que meus lábios eram impuros; 

busquei encontrar a Deus 

e vi que meu coração estava triste. 

Continuo a buscá-Lo 

com a sede dos animais marinhos 

e como as corças suspiram 

pelas margens. 

 

 

 

  

      

 Salva da tempestade, 

 paredes do meu quarto 

 guardam o silêncio 

 em que Ele começa 

 a falar comigo 

 

  Autor desconhecido 

O sol que ilumina e aquece 

A chuva que rega o campo 

Quando passa o homem esquece 

Não lembra mais seu encanto. 

 

O céu, a montanha e o mar 

Assim toda a natureza 

O homem pode contemplar 

E usufruir de tal beleza. 

 

Como é no dia-a-dia 

Como vivemos nossa vida 

Como é nossa alegria 

É real, real ou é fingida? 

 

Os que esperam no Senhor 

Buscam nele sua paz 

    As maravilhas e seu amor 

    Nos enchem da sua paz 

 

   Tempos de angústia e dor 

   Temos vivido em sobressalto 

   Busquemos ao Deus de amor 

  Que derrama sua bênção lá do alto 

 

    

   Serafim Miranda 

"Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu 
braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32:17  

 
“Descanse somente em Deus, ó minha alma; dele vem a minha esperança. “  

Salmos 62:5  
 

“...mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como 
águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31  
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Quando falamos de autoestima estamos a 
falar sobre valor próprio, uma qualidade que 
se tem de si próprio, nem inferior nem supe-
rior aos outros;, 
Uma pessoa com autoestima saudável mos-
tra confiança nos seus atos e julgamento e 
respeita-se a si próprio. 
Filhos com auto estima saudável são  segu-
ros, felizes,  responsáveis, tolerantes perante 

as suas frustrações, e com recursos pessoais para enfrentar as adversida-
des de vida. Auto estima saudável resuma-se em três palavras: 
Aceitação- “sou amado” 
Sentido de Pertença- “sou um valioso membro desta família” 
Competência- “sou capaz de realizar coisas”. 
 
 A base de Auto estima é o nosso valor perante de Deus. (Isaías 43:1-7); 
baseia-se na relação de Deus Pai com Jesus (Mateus 3:17 E 17:5). 
 Temos de ter em mente um equilíbrio bíblico como Paulo nos exorta 
em Romanos 12:3:”digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo 
além do que convém, antes, pense com moderação segundo a medida da 
fé que deus repartiu a cada um.” 
 
Ferir a autoestima nos filhos: o que evitar 
 Ser crítico; 
 Fazer comparações; 
 Humilhar o teu filho, ridicularizá-lo, chamar-lhe nomes, etc. 
 Ser insensível aos seus sentimentos; 
 Ter expectativas irreais; 
 Ser mãe/pai “superprotector, ”não deixar o seu filho explorar novos pata-

mares devido ao seu próprio receio como pai/mãe; 
 
Desenvolver Autoestima nos Filhos : o que fazer 
 A melhor dica é para os maridos amarem as suas esposas. Pais que se 

amam mutuamente providenciam a melhor segurança para os seus fi-
lhos; 

 Deixa o teu filho saber que tu o amas e o aceitas como é. 
 Deixa o teu filho saber que acreditas mesmo nele; confias nele; 
 

Desenvolvendo auto estima nos filhos 

Deus não pode mudar – Deus já é perfeito, não precisa de mudança; 
 
∙ “Porque eu o Senhor, não mudo…”Malaquias 3:6 
∙ “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do pai das 

luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação” Tiago 1:17 
∙ “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Hebreus 13:8 
 
 É impossível Deus ser tentado pelo mal ou tentar alguém – As tenta-
ções não são provenientes de Deus; 
 
∙ “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; Porque Deus não 

pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta”. Tiago 1:13 
∙ “Não veio sobre vós tentação, se não humana; mais fiel é Deus, que não 

vos deixará tentar acima do que podeis; antes, com a tentação dará tam-
bém o escape, para que a possais suportar”. 1 Coríntios 10:13 

 
É impossível Deus negar a si mesmo; 
∙ “Se somos infiéis, ele permanece fiel; porque não pode negar-se a si mes-

mo”. 2 Timóteo 2:13 
 
É impossível agradar a Deus sem fé; 
 
∙ “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele 

que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos 
que o buscam”. Hebreus 11:6 

 
É impossível Deus rejeitar alguém que O busca; 

∙ “Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem mim de maneira ne-
nhuma o lançarei fora”. João 6:37 

Por outro lado, Deus não pode salvar alguém que não deseja ser salvo. 

∙ “Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos 
o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que 
creem no seu nome”. João 1:11-12         
           Ricardo Cruz 

Os impossíveis de Deus—continuação 
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 Uma regra do passado que ainda é eficaz- “cordialidade” o modo como a 
criança aprende a tratar os adultos: “Senhor...ou Dona…”  até que este 
adulto dê o seu filho o direito de o chamar pelo seu nome próprio. Mos-
trar respeito pelos outros construi respeito por si próprio! 

 Ajuda o teu filho a desenvolver uma estima sensata das suas próprias ca-
pacidades 

 Interessa-te pelas realizações do seu filho 
 Encoraja um sentido de competência ao providenciar oportunidades pa-

ra ele ter responsabilidades (é bom que cada filho tenha uma tarefa do-
méstica para realizar todos os dias.) e experimentar pequenos sucessos 
(êxitos). Isto ajuda-o a desenvolver uma atitude responsável sobre os rela-
cionamentos. 

 Faz afirmações construtivas que focam o esforço, na realização e o me-
lhoramento de áreas fracas em vez de dar falsos elogios baseados nos 
traços de personalidade 

 Escuta o seu filho enquanto estiver a falar! 
 Pensa em disciplina, não como castigo, mas como um processo de orien-

tação, correção e encorajamento; 
 É crucial que a mãe e o pai passem tempo individual com cada filho, de 

vez em quando; 
 Quando disciplinares o teu filho lembra-te de separar aquilo que fez de 

quem ele é ; 
 Deves ter a perspetiva que erros/falhas são uma parte de aprendizagem; 
 Demonstra respeito por povos de outros etnias e níveis socioeconómicos, 

como modelo de boa autoestima 
 Deves ter a perspetiva que é ‘legal’ ser diferente, não precisas ser igual as 

pessoas à tua volta. 
 Ora com o teu filho. Agradeça a Deus pelas suas capacidades e talentos. 
 
Reflexão para os pais 
 Examina os teus sentimentos para com cada filho; 
 Pede a Deus para te dar o Seu amor por este filho; 
 Pede a Deus para te dar a Sua sabedoria para lidar com este filho; 
 Pede a Deus para teres paciência para ver este filho passar pelo processo, 

tal como tu estás “em processo.” 
Fontes: Artigos variados e Mom to Mom, Heart Talk, Linda Schultz Anderson 

           Nancy Zellers 

Desenvolvendo auto estima nos filhos—continuação Os impossíveis de Deus 

Vejamos alguns versículos a comprovar a sua 
grandeza: 
∙ “Pois para Deus nada é impossível”. Lucas 1:37 
∙ “Certamente o Senhor Deus não fará coisa 
alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus 
servos, os profetas”. Amós 3:7 
∙ “Para onde me irei do teu espírito? Ou para 
onde fugirei da tua face. Se subir ao céu, lá tu 

estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também; se 
tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua 
mão me guiará e a tua destra me sustentará”. Salmos 139.7-10 

∙ “Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins 
da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento.”  
Isaías 40.28 

∙ “É certo que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel”. Salmos 
121.4 

∙ “...E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do séculos. 
Amém”. Mateus 28.20 

Contudo, há algumas coisas que Deus não pode fazer, não diminuindo a 
sua grandeza mas sim aumentando! 
 
Deus não pode mentir – A Sua palavra é a verdade 
 
∙ “...É impossível que Deus minta...” Hebreus 6:18 
∙ “Deus não é homem para que minta; nem filho do homem, para que se 

arrependa…” Números 23.19 
∙ “O Deus que não pode mentir, prometeu”. Tito 1:2 
∙ “Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor” Provérbios 12:22 
 
É impossível Deus não cumprir a sua palavra – Tudo que Deus prome-
teu vai cumprir; 
 
∙ “Assim será a minha palavra; que sair da minha boca nunca voltará para 

mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a 
enviei”. Isaías 55:11 

∙ “E disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra 
para cumpri-la ”. Jeremias 1:12 



Jornal Águas Santas   Jornal Águas Santas 

2º Trimestre 2º Trimestre 


