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Márcia Braga:  06/04 
Leonardo Ferreira:  10/04  
Alberto Santos:  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 
 
1ºs Domingos do mês 
Ceia do Senhor 
1º Culto: 09h00-10h00 
2º Culto: 10h30-11h30 
(Presencial e transmissão do 2º culto) 
 
Restantes Domingos do mês 
Pregação do Evangelho 
1º Culto: 09h00-10h00 
2º Culto: 10h30-11h30 
(Presencial e transmissão online) 
 
4ªs Feiras 
Estudo Bíblico e Oração 
21h00-22h00 
(Transmissão online e retomamos o presen-
cial a 21/Abril) 
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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. 

“Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, 
que, segundo a sua grande 
misericórdia, nos gerou de 
novo para uma viva esperan-
ça, pela ressurreição de Jesus 
Cristo dentre os mortos.” 
1ª Pedro 1:3 

 Foi o primeiro dia da semana depois de morte de Jesus. 

Maria Madalena viu o Senhor Jesus ressurreto e levou esta    

tremenda notícia aos discípulos. No Evangelho de Marcos diz 

que os discípulos não acreditaram na sua notícia!  

 Naquela mesma noite, Jesus apareceu no meio dos      

discípulos que tinham congregado com as portas trancadas por 

medo dos Judeus! Eles reconheceram-No por que falou e a    

primeira palavra foi semelhante ao que eles tinham ouvido Ele 

dizer no discurso de última ceia (Jo 14:27). Como uma segunda 

prova que era Ele mesmo, Jesus os mostrou as suas mãos e o seu 

lado espetado pela lança do soldado romano.  

 Imaginamos as suas vozes a se levantarem em gritos de 

alegria a ver o seu Mestre de três anos de novo no seu meio! 

Como se não fosse suficiente uma vez dito, Jesus repetia, “Paz 

seja convosco!“ (Jo 20.21). Esta paz tão importante para os con-

fortar, consolar e abençoar.  

E será que esquecemos estas  palavras tão simples, embora  

poderosas quando o mundo ao nossos redor nos assusta e    

ficamos iguais aos discípulos cheios de receio e dúvidas? 

 A seguir Jesus reivindica a autoridade do Seu Deus Pai de 

O enviar que agora era o ponto de partida para Jesus enviar os 

Seus próprios discípulos para uma missão que abrange todo o 

resto das suas vidas terrenas! E~ é ainda a missão e o propósito 

que Ele dará a cada um que crer no Seu Nome no futuro!          

(tu e eu!). Acontece que um dos onze discípulos não estava    

presente.  

 

“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela          

renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,      

agradável, e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2 ACF 

Dúvidas? 

https://www.facebook.com/aieas/
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 Não sabemos porquê o Tomé, ou Dídimo não esteve presente, mas talvez serve para 

dar-nos um exemplo de alguém que pensa de forma individualista, porque embora tenha o 

testemunho de dez dos seus companheiros, é explícito em afirmar que não acredita que Jesus 

ressuscitou a não ser que coloque o dedo no sinal de cravos das Suas mãos e ponha a sua 

mão no Seu lado! Que palavras obstinadas! Ele passou uma semana a não gozar da paz que 

Deus lhe queria dar...da aleluia que podia ter cantado...da comunhão com os outros dez que 

já creram! 

 Uma semana passou, Jesus de novo aparece no meio dos dez, com ainda o Tomé    

presente. Jesus dá a sua saudação, “Paz seja convosco!”. O Seu imediato cuidado  é para   

dirigir-se ao Tomé, sabendo muito bem a sua incredulidade, convidando-o a tocá-Lo nos luga-

res das suas preciosas feridas.  

 Nenhum outro discípulo teve este privilégio. Viram as feridas, sim, mas não foram  

convidados a tocar-lhas! Jesus exorta-o para não ser incrédulo, mas crente. Tomé está       

estupefacto, só pode dizer, “Senhor meu e Deus meu!”. Tomé creu!  

 Não sabemos se Tomé ficou envergonhado sobre sua dúvida e incredulidade  ao ouvir 

Jesus prometer que aqueles que creem sem verem serão abençoados, mas ele ficou transfor-

mado como os outros dez e levou o Evangelho a toda a parte cumprindo o “Envio” que Jesus 

pronunciou!  

 Creio que quando alguém precisa uma prova de existência de Deus, Deus não se im-

porta de revelar algo concreto a eles de forma sobrenatural!  

“Nada é demasiado difícil para Deus!” (Jer 32:27)  

Nanzy Zellers 

“Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus todas as 
coisas são possíveis". Mateus 19:26  
 
 
“Grande é o nosso Soberano e tremendo é o seu poder; é impossível medir o seu entendi-
mento.” Salmos 147:5  

 Não existe uma igreja perfeita e totalmente sadia, mas precisamos fazer a nossa parte 

para torná-la cada vez melhor usando os nossos dons e talentos que Deus nos deu. 

 Há diversos ministérios na  igreja que podes servir e ao encontrares o teu lugar, terás a 

oportunidade de abençoar outras pessoas com o que Deus te deu de melhor.  

Mesmo que não tenhas uma função dentro da igreja, podes orar para que Deus     

mostre o teu ministério ou podes também contribuir com o corpo de Cristo praticando o 

amor e servindo os irmãos de outras formas, desde receber na igreja um irmão recém con-

vertido com hospitalidade até colocar em prática os ensinamentos de Jesus de forma a trazer 

bom testemunho através da tua vida.  

O importante é que os nossos atos possam ser conduzidos pelo amor de Jesus e pela 

ação do Espírito Santo, de forma que o corpo de Cristo possa abençoar e transformar a vida 

das pessoas e da sociedade em que vivemos.  

 

 

 

Pedro Costa 

Curiosidades Bíblicas 

    

 O apóstolo João, nem em seu Evangelho, nem em 

suas 3 Epístolas, nem em Apocalipse, menciona a si mesmo 

por seu nome, ele usava palavras como: “o discípulo ao que 

Jesus amou” “O ancião” “Servo” “Profeta”, “Presbítero”.  

  Além de Sodoma e Gomorra, existiram duas cidades que 

também foram destruídas com fogo e enxofre? 

 Foram Admá e de Zeboim  (Deuteronômio 29:23).  

 Sabias quem foi o rei que morreu por doença nos pés? O rei Asa (1 Reis 15:23-24).  

 O profeta Eliseu tinha uma característica peculiar, ele era careca (2 Reis 2:23).  

              Márcia Braga 
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 Certo homem vivia em Damasco e tinha por 

nome Ananias. Este homem era um discípulo fervoro-

so e uma fiel testemunha de Jesus pois invocava o 

nome de Jesus fielmente. Os crentes da altura, ou 

seja, os que invocavam o nome de Jesus, viviam tem-

pos bem difíceis por causa da perseguição. As autori-

dades   religiosas procuravam intimidar e até prender 

os que se diziam seguidores de Cristo, o Nazareno. 

 Embora, Damasco se distanciasse de Jerusalém alguns dias de viagem, as notícias    

corriam velozmente e Ananias teve conhecimento de que certo grupo de homens dirigidos 

por Saulo de Tarso estavam empenhados em prender a todos quantos invocassem o nome de 

Jesus, o Nazareno, chegando mesmo a levá-los para Jerusalém, ainda que fora da sua          

jurisdição. Logo, os crentes que, na altura, eram conhecidos ou mencionados pelas             

autoridades  como a seita do Nazareno teriam de ter muito cuidado para escapar às intentas 

e maldosas mãos desse grupo sem escrúpulos e sem compaixão. 

 Estando Ananias em sua casa, teve uma visão em que ouviu o Senhor que lhe dizia: 

“Ananias, levanta-te e vai à rua chamada Direita, à casa de Judas e lá pergunta por um        

homem de Tarso, chamado Saulo”. Quando  ele ouviu isto da parte do Senhor, disse “ Senhor, 

Senhor tenho ouvido que esse homem, o qual me mandas procurar é o que há de pior. Ele é 

um inimigo feroz e cruel. Tenho ouvido o quanto de mal, ele tem feito aos teus santos em 

Jerusalém e veio agora até Damasco para continuar essa obra que iniciou já há algum tempo, 

em Jerusalém e agora, com credenciais que lhe dão poder para prender e maltratar os teus 

santos aqui, homens, mulheres e até crianças. Como posso eu agora ir ter com esse homem 

perverso e inimigo dos crentes e abençoá-lo? Depois de ouvir tantas maldades que tem     

feito?”  

Os discípulos de Ananias  Dessa forma, se desejamos que o nosso culto a Deus também seja um encontro       

importante para a nossa vida, precisamos abrir espaço em nossos horários para dedicar um 

tempo a Ele. Além disso, a nossa presença na igreja nos faz lembrar quem somos e a quem 

pertencemos, assim como, nos incentiva a refletir sobre os nossos valores e o que é realmente 

importante para a nossa vida.  

 

2) Ter comunhão com irmãos  

 “Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas           

encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o 

Dia.” (Hebreus 10:25, NVI). É importante fazer parte de uma comunidade que compartilha a 

mesma fé em Cristo, pois assim estaremos caminhando juntos na jornada espiritual, auxilian-

do e encorajando uns aos outros. A Bíblia diz que quando estamos só, podemos ser facilmente 

vencidos pelos   ataques do diabo, mas quando estamos em união com outros, podemos nos 

defender melhor contra estes ataques (Eclesiastes 4:10-12), pois teremos irmãos oram por 

nós e que nos estendem a mão quando caímos. Deus criou os relacionamentos para que pos-

samos mutualmente ajudar e abençoar a vida um do outro.  

 E ao frequentarmos o culto e participarmos das atividades oferecidas pela igreja,     

podemos nos relacionar com outros irmãos para desenvolver amizades espirituais que Ele 

deseja para as nossas vidas. E se estás só, a igreja é um bom lugar até para possivelmente en-

contrar o seu futuro cônjuge. Pessoas certas se procuram em lugares certos, homens e mulhe-

res com valores cristãos não se procuram em discotecas e bares.  

 

3) Fazer parte do corpo de Cristo  

 “Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro 

desse corpo.” (1 Coríntios 12:27, NVI). Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e          

Salvador, nos tornamos parte da família de Cristo e membro do Seu corpo.  
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Ananias questionou a ordem do Senhor para que fosse abençoar um potencial inimigo, 

expondo, assim, o seu conhecimento ao Senhor (como se o Senhor não soubesse nada a 

respeito de Saulo de Tarso). A ordem repetiu-se. “Vai, eu tenho um plano para este ho-

mem. Eu o irei usar para levar o meu nome aos gentios e lhe mostrarei o quanto deve so-

frer por amor ao meu nome”. 

Ananias obedeceu, cumprindo assim a ordem do Senhor. Por certo, Ananias ficou      

envergonhado pela atitude que teve de ter feito um julgamento, segundo a sua perspetiva 

e entendimento. Quantos discípulos existem hoje, nas nossas igrejas (discípulos de         

Ananias) prontos a julgar? E até mesmo a acusar homens que Deus tem levantado e  usado 

para a sua obra? Homens ou mulheres com um passado menos honroso e que não pode 

ser apagado da memória de quem conhece esse passado. Embora, já lavados e justificados 

no sangue do Cordeiro, perdoados por Jesus. 

Mas os discípulos de Ananias andam por aí e tem criado divisões e afastamento de   

algumas pessoas através da acusação, dizendo “Olha ele ou ela cometeram estes erros e 

até causaram estragos e agora querem se mostrar uns santinhos que pregam, ensinam, 

admoestam, oram e disciplinam. Com que autoridade, sabendo nós do seu passado?”.   

Esquecem-se de que o Senhor tudo conhece e não precisa que se lhe vá contar os erros, os 

defeitos, os pecados que o seu irmão ou irmã tiveram cometido. 

Ananias, por certo, ficou dececionado por o Senhor não lhe ter dado ouvidos, antes o 

ter mandando orar por Saulo. Ele não podia recusar tal ordem do Senhor, pois era um   

fervoroso e fiel discípulo do Senhor. Então, se levantou, indo à rua chamada Direita, à casa 

de Judas, encontrou de quem falava ao Senhor, dizendo que esse era um criminoso e inimi-

go dos que invocavam o nome do Senhor. 

Chegando ele à presença desse homem, o tratou com todo o respeito, chamando-o de 

irmão e assim orando por ele. Houve uma transformação de opinião a   respeito de Saulo e 

isto foi benéfico para a igreja em Damasco. 

Esta lição se aplica aos nossos dias e  às nossas assembleias, os discípulos de Ananias 

devem mudar a sua opinião a respeito de sussurrar ou criticar outros irmãos ou até       

mesmo, lembrar os erros que alguns líderes tivessem cometido e olhassem para o ensina-

mento de Jesus “Tu que vês a cegueira que está no olho do teu irmão e não vês a trave que 

está no teu?” (Mateus 7:3). 

 

 

Vivemos num mundo onde estamos cada vez mais  ocupa-

dos, não somente trabalhamos arduamente a semana 

inteira como também, muitas vezes temos outras respon-

sabilidades nos finais de semana que a falta de tempo não 

é sempre considerada como uma mera desculpa. Também 

devemos admitir que é muito tentador passar um domin-

go ou numa altura de culto e ficarmos mais tranquilos a 

dormir até mais tarde, descansar, assistir televisão ou   

desejar tirar o dia para passear, encontrar com os amigos, ir… Quando chegamos a um pon-

to onde não existe vontade e nem tempo, precisamos reavaliar a nossa vida e entender o 

porquê não consideramos importante a nossa presença na igreja. Não perdemos a salvação 

por faltar aos cultos intencionalmente, mas quero apresentar três motivos que são impor-

tantes e que valem a pena para frequentar uma igreja. 

1)Ter um compromisso com Deus  

Podes relacionares-te com Deus sem fazer parte de uma igreja, mas para desenvolver 

uma maturidade espiritual , é necessário assumir compromissos que vão exigir um pouco 

mais de ti. Quando temos um encontro com Deus, o lugar onde nos encontramos com Ele se 

torna especial para nós.  

Um dos lugares assim é a igreja, pois é onde a família de Deus se encontra com o        

propósito de adorá-Lo. Assim, quando decidimos participar dos cultos com a finalidade de 

ter um encontro com Deus, não estaremos simplesmente cumprindo uma rotina semanal ou 

um ritual religioso e sim, estaremos considerando a nossa ida à igreja como um compromis-

so importante para nós. Os compromissos que consideramos importantes não são excluídas 

da nossa agenda.  

3 motivos importantes para ir à igreja 
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         Márcia Braga 

 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que 

todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16 

 

 Para muitos, o famoso versículo em João 3.16 é   

considerado o texto “áureo” da Bíblia (texto áureo vem da 

palavra “texto de ouro”).  

Para confirmarmos esta verdade, apresento algumas razões 

que mostram a magnitude deste versículo. 

 

1. Porque ele é uma síntese onde todo o propósito e a mensagem central da Bíblia é 

resumido. 

Na Bíblia inteira percebemos que o propósito de Deus sempre foi o de salvar o homem 

dos seus pecados e só Jesus poderia morrer por nós. Para a nossa salvação  acontecer era 

preciso que alguém nos amasse, que alguém morresse em nosso lugar e que nós crêssemos 

nEle. Em João 3.16 ele é resumido de forma bem clara. 

 

2. Porque ele mostra o grande amor de Deus. 

A Bíblia diz que Deus é amor (ver 1 João 4.16). Tudo o que Ele sabe fazer é amar-nos e o 

seu amor é sem medida. Ele amou o povo de Israel, mesmo nos momentos em que o povo 

se distanciou dEle. Ele também te ama! As correções que recebemos é justamente uma 

prova do seu amor. Qual é o pai que, amando o seu filho, não o corrigirá quando necessá-

rio? O Senhor faz a  mesma coisa connosco. Não existe amor maior que esse! 

 

3. Porque ele mostra a condição necessária para que todas as bênçãos descritas na 

Bíblia sejam alcançadas.  

 A Bíblia inteira é repleta de bênçãos, mas a mais importante de todas é a vida      

eterna, ou seja, a nossa salvação em Jesus Cristo. Essa salvação só é alcançada através da 

nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus (ver Hb 11.6). Em toda a Escritura Sagrada é 

claro e  evidente essa condição. É preciso crer porque todo aquele que nEle crer terá a vida 

eterna.  

Jornal Águas Santas 

Quantas bênçãos ficam por receber pelo facto de fazermos juízos dos nossos amados  

irmãos e não pensamos nas consequências negativas que daí possam surgir. Esforça-te para 

que não sejas    contado (a)  como um discípulo de Ananias, mas sim discípulo de Jesus e por 

certo, tu, a tua casa , a tua assembleia, os teus líderes e os teus irmãos vão ser abençoados. 

Quando te sentires tentado a acusar, esforça-te e ora a favor desse irmão ou irmã,    

abençoa e deixa o restante nas mãos  Daquele que tudo sabe e que 

Seus planos não podem ser frustrados. 

 

       

 

 

 

  

 
         Serafim Miranda 

João 3:16—O texto áureo? 

  Sem tempo 

Poemas para Deus 

 
               Serafim Miranda 
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