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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. 

“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) 

Jesus aquando estava na cruz declarou frases de 

um significado tremendo, muitas delas bem conhe-

cidas mas pouco estudadas e meditadas.  

Das sete palavras de Cristo na cruz, esta «Tenho 

sede» é talvez a mais enigmática que levanta várias 

questões e especulações. Como teve sede? Se no 

início do seu ministério provou algo de extrema difi-

culdade,  estando 40 dias sem comer e beber?  

E agora, em comparação, ele na noite anterior 

ceou, tomou do cálice e bebeu, pouco tempo tinha 

passado. Como também nessa ceia anunciou que 

não beberia mais do fruto da vide, sendo que no dia 

seguinte bebeu na cruz vinagre, não viria o vinagre 

também da videira?  

 Não foi Jesus que disse à mulher samaritana: 

“Mas aquele que beber da água que eu lhe der nun-

ca terá sede”? E que afirmou: “Se alguém tem sede, 

venha a mim e beba”? Porque Jesus disse tenho se-

de? Todas e estas questões são facilmente esclareci-

das e podemos até ficar surpreendidos com respos-

tas que podem transformar a nossa vida.  

Vem saber o que diz a Bíblia, ficarás a  compreender 

que estes assuntos são muito importantes, vem!  
Descobre esta e mais respostas em: https://

igrejaaguassantas.net/tenho-sede/     
       Pedro Costa  

“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  

“Tenho sede!” João 19:28  
Augusta Santos 19/01 

Sofia Miranda 20/01 

Serafim Miranda 01/02 

Paulo Santos 01/02 

Mário Santos 03/02 

Rúben Miranda 07/02 

Fernanda Mendes 19/02 

Miriam Cruz 23/02 

Rute Costa 26/02 

Trajano Martins 08/03 

Paula Santos 08/03 

Nancy Zellers 16/03 

Diana Diogo 17/03 

Maria Sira Costa 24/03 

https://www.facebook.com/aieas/
https://www.facebook.com/aieas/
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Curiosidades Bíblicas 
 
 A bíblia faz referência a muitas coisas que o homem foi descobrindo 

mas que já se encontrava relatada na Bíblica há séculos atrás, tais 

como: 

 Correntes de ar (Eclesiastes 1:6) 

 Correntes de água (Eclesiastes 1:7) 

 A lua não tem luz própria (Jó 25:5) 

 Ciclo da água (Jó 36:27-28) 

 Ciclo da lua (Salmos 104:19) 

 Constelações (Jó 9:9;Jó 38:31-32) 

 

 Sabias que a bíblia fala de um “teletransporte?”  

 A de Filipe (Atos 8:39-40).  

 

 Quantos filhos teve Gideão? 

 70 filhos (Juízes 8:30) 

 

 Nos tempos bíblicos, quanto tempo du-

rava a lua-de-mel? 

 1 ano inteiro (Deuteronómio 24:5) 

 

 Sabes qual é o livro onde são descritos o 

maior número de animais? 

 Levítico, no capítulo 11 

 

 Sabes quantas vezes aparece a palavra 

fé no Velho e no Novo Testamentos? 

 Aparece apenas uma vez no Velho 

Testamento (Habacuque 2:4), já no Novo aparece 240 vezes. 

 Márcia Braga 

Jornal Águas Santas 

Igor Oliveira 
 

Igor Oliveira 



Jornal Águas Santas   Jornal Águas Santas 

1º Trimestre 1º Trimestre 10 3 

  
 
“Conta-se que certa vez um mer-

cador grego rico, ofereceu um 

banquete com comidas   especi-

ais. 

Chamou o seu escravo e orde-

nou-lhe que fosse ao mercado 

comprar a melhor iguaria. 

O escravo retornou com um belo prato. O mercador retirou o pano 

que cobria o prato e assustado disse:  Língua? Este é o prato mais delicioso? 

O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu:  

- A língua é o prato mais delicioso, senhor. É com a língua que pedimos 

água, chamamos “mãe”, fazemos amigos, perdoamos. Com a língua, reuni-

mos pessoas, dizemos “meu Deus”, oramos, cantamos, dizemos “amo-te”.  

 O mercador não muito convencido, quis testar a sabedoria do seu  es-

cravo e mandou-o de novo ao mercado, mas desta vez para trazer o pior ali-

mento. O escravo trouxe outro bonito prato coberto por um fino tecido.  

 O mercador, ansioso por saber o que tinha no prato, levantou o tecido 

a fim de conhecer o pior alimento. Língua, outra vez? - disse, espantado. 

- Sim, língua, senhor! - respondeu o escravo. É com a língua que condena-

mos, separamos, provocamos intrigas e ciúmes, blasfemamos.  É com ela 

que expulsamos, isolamos, enganamos o nosso irmão, ofendemos os outros. 

Não há nada pior que a língua; não há nada melhor que a língua.  

Depende de como a usamos. “ 

 Muitos males tem sido causados por uma só palavra ou uma só frase 

proferida. Diz um ditado que “falar é prata, calar é ouro”.  

O Poder da Língua 2.Lê bons livros evangélicos! (Filipenses 4:8) 

 Livros evangélicos podem ser esclarecedores, pois exploram 

assuntos específicos na Bíblia Sagrada, ou tratam determinadas situações 

da vida, portanto faz um bom uso deles! 

Porém, nunca te esqueças que o teu foco é a Bíblia (Palavra de Deus), 

o livro será apenas como um guia que vai tratar de determinado assuntos 

e te ensinar a entender mais de Deus e da vida.  

 

3.Investe tempo e recursos em meios de aprender a Bíblia com 

mais facilidade. (Provérbios 4:7) 

 Elimine de seu tempo tudo que não tem importância alguma e 

que não edifica a tua vida espiritual. Procura bem e com certeza encontra-

rás algo que pode ser eliminado (Efésios 5:15-16). Após eliminares isto,     

precisarás de preencher o teu tempo com a leitura e estudo da Palavra de 

Deus, e este é um bom momento para te dedicares ao teu chamado e na 

obra de Deus. (1 Timóteo 4:13-16). 

 Um dos maiores segredos para ocupar a mente com as coisas 

de Deus é manteres o foco naquilo que Deus te chamou a fazer. “Assim 

também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em 

abundância, para a edificação da igreja.” (1 Coríntios 14: 12). Ocupar a mente 

com as coisas de Deus exige perseverança e dedicação, sem isso nenhum 

de nós conseguiremos construir um ministério cristão que dê verdadeiros 

frutos para o Reino de Deus. Portanto, se tens um chamado de Deus, em-

penha-te com toda dedicação e amor a este, exercendo o ministério para o 

qual foste chamado com cada vez mais afinco. “Tudo quanto tua mão en-
contrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças...”. (Eclesiastes 9:10a).       

           Márcia Braga 

Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre pre-
parados para responder a cada homem que vos pedir a razão da               

esperança que há em vós, com mansidão e temor. (1 Pedro 3:15) 
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Palavras ferem, matam, magoam, semeiam dúvidas, fazem pecar, 

geram ódio. Uma palavra, uma frase podem doer mais do que uma dor físi-

ca. A dor física pode cessar com um medicamento, mas a dor provocada 

por algo que magoou, muitas vezes, nem o tempo apaga. E mesmo que 

apague deixa sempre cicatrizes da sua existência. 

O pecado da língua é tão sério e de tamanha importância que ocupa 

todo o capítulo três e parte do capítulo quatro da epístola de Tiago.  

A Bíblia nos ensina que “os lábios do justo apascentam a muitos, mas 

por falta de senso, morrem os tolos” (Provérbios 10:21).  

Jesus censurando os fariseus, alertou-os, dizendo que “a boca fala do 

que está cheio o coração” (Mateus 12:34), e advertiu-os “Mas eu lhes digo 

que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil 

que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas 

palavras será condenado" (Mateus 12:36,37). 

O piloto de um navio dirige-o para qualquer direção que queira, utili-

zando um pequeno leme. Da mesma forma, um cavalo é controlado por 

nós quando lhe pomos um freio na boca. “Portanto, cada um de vocês deve 

abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos 

membros de um mesmo corpo (Efésios 4:25). 

Que possamos usar a nossa língua para dizer o quanto amamos os 

nossos entes queridos, para perdoar a quem nos ofende, para pedir perdão 

a quem magoamos ou ofendemos, para oferecer ajuda aos necessitados, 

para elogiar, para ensinar, para proclamar a paz , para repelir a guerra, as 

intrigas, a inveja e a maledicência. Que os nossos lábios louvem sempre ao 

nosso Deus e que sejam sempre usados para o bem! 

          Márcia Braga 

Mas e então, como evitar voltar aos pensamentos do velho homem? 

Para evitar que voltemos a cair, precisamos praticar o que está escrito em 

2ª de Pedro 1: 10 “ Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a 

vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis “. 

Repara também na passagem em que Jesus afirma que, quando 

um demónio sai de uma pessoa, ele vai a outro lugar procurar por descan-

so, mas quando não encontra, deseja voltar de onde veio. E encontrando o                  

lugar desocupado, varrido e em ordem, o demónio retorna e traz consigo   

outros sete piores do que ele. (Mateus 12;43-45).  

Assim é, também na nossa vida cristã. Se recebemos o Senhor Je-

sus, mas não nos preocupamos em buscá-lo e em ocupar a mente com as 

coisas de Deus, crescendo no conhecimento e no relacionamento com Ele, 

seremos tentados e tornaremos a cair. 

E se isso acontecer pode ser difícil voltar, e o nosso último estado se 

tornará pior do que o primeiro! (2ª Pedro 2:20-22). 

Mas agora, podem questionar “ de onde surgem os maus pensa-

mentos?” Muitas pessoas não tem cuidado com o que se passa em sua 

mente, pois julgam da seguinte forma: “se ninguém sabe o que penso, en-

tão posso pensar no que eu quiser.” O que muitos não entendem ainda é 

que a boca fala do que o coração está cheio! É exatamente do coração que 

surgem coisas más (Mateus 15:19). Depois desta reflexão, o teu desejo é 

ocupar a tua mente com Deus? Então, dar-te-ei três dicas de como podes 

fazê-lo. 

1. Evita más companhias e adquire o hábito de leitura da Bíblia 

(Salmos 1:1-2).  
 Separa horários no dia em que podes ler a Bíblia sem distrações e 

organiza a tua leitura. Acorda mais cedo ou separa alguns minutos da tua 

hora de almoço para ler. Traça metas realistas mas não desistas.! A perse-

verança é a chave! Não te deites sem ler nem que seja um salmo, assim o 

teu último pensamento será Deus e a Sua Palavra. Ao longo do tempo, tor-

nar-se-á um hábito que já estará enraizado na tua rotina. 

.  

“Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, 

tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu         

corpo. “Tiago 3:2 
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Depois de recebermos ao Senhor Jesus em 

nossa vida, é indispensável que procure-

mos como ocupar a mente com as coisas 

de Deus!  
“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, 

buscai as coisas que são de cima, onde Cris-

to está assentado à destra de Deus. Pensai 

nas coisas que são de cima, e não nas que 

são da terra” (Colossenses 3:1,2). Se não agirmos assim (constantemente), 

poderemos voltar a cair nos mesmos pecados do passado. Olha para o 

exemplo dos israelitas que saíram do Egito com Moisés. Eles tinham uma 

vida de escravos no Egito, eram maltratados e oprimidos com o trabalho 

duro (Êxodo 1:13-14). Quando eles foram libertos por Deus da escravidão do    

Egito, ao chegarem ao deserto, muitos se queixaram diante de algumas 

“dificuldades”. O interessante é que Moisés (entre outros) estava lá, junto 

deles, passando as mesmas provações, porém este manteve seu foco em 

Deus, e por isso não teve tempo nem espaço para se lamentar. 

Quando somos libertos pelo Senhor de nossos pecados, não pode-

mos ficar sem ocupar a nossa mente e o nosso tempo com as coisas de 

Deus! Não podemos considerar que somente ir à igreja já basta, para cum-

prir rotina, pensando que nosso relacionamento com Deus não passa    

disso. Precisamos ocupar nosso tempo e pensamentos diariamente com 

as coisas de Deus. 

 Se assim não fizermos, certamente seremos tentados com coisas do 

nosso passado (pois elas virão à nossa mente de novo), e com estas nos 

vamos envolver e voltar a cair no mesmo erro, assim como vários israelitas 

desejaram voltar para o Egito e por isso caíram, não entrando na terra               

prometida, já que os seus corações ainda estavam vazios de Deus 

(Números 11: 4-6). 

Ocupar a mente com Deus?   
 
 

Deus Pai, és o CRIADOR de tudo 

Dentro de mim,  

o meu coração fica mudo 

Diante de Ti, me sinto protegida 

Dá-me forças e cura as minhas feridas. 

 

Deus Jesus Cristo, és o meu SENHOR 

Divino Mestre, unigénito do Criador 

Diante de Ti, me sinto em segurança 

Dá-me paz, abrigo e esperança. 

 

Deus Espírito Santo, és o CONSOLADOR 

Dádivas dás conforme a Tua vontade 

Divino, és fonte de infinita bondade 

Dons espirituais são frutos do teu amor! 
Fernanda Xerez 
     

Para onde nossos caminhos nos levam  

Pouca gente é capaz de dizer  

Só sei que sigo buscando a meu Deus  

Na luz de cada amanhecer 

 
Sei que tudo é possível àquele  

Que pela fé decide viver  

Sei que não precisamos temer o futuro  

Pois Deus está lá para nos acolher  
Autor desconhecido 

 

Poemas para Deus 
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