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“… a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento…” Rm 2.4 

Continuamos a realizar semanalmente o estudo e a exposição da maravilhosa carta de Paulo aos Romanos [1]. Temos sido 
tremendamente confrontados por esta carta, especialmente pelo capítulo 2, mas também graciosamente confortados pela revelação 
da bondade de Deus que nos conduz ao entendimento do verdadeiro Evangelho e ao arrependimento. No início do mês de Abril 
pudemos servir, na área da música, durante a Conferência Fiel [2] e ser lembrados mais uma vez da soberania de Deus na Salvação. 
Foi um tempo de grande edificação e encorajamento para vários irmãos, pastores e líderes que servem em Portugal. No fim do mês, 
servimos novamente no Encontro de Casais com Cristo. Desta vez, 14 casais participaram como ‘encontristas’.  
Tivemos o privilégio de receber a visita de vários irmãos, pastores e preciosos servos do Senhor. Dentre eles, recebemos o irmão Lou 
Priolo [3] que ministrou diferentes palestras sobre aconselhamento bíblico, dirigidas especialmente à família. 

 
Foi ainda durante o mês de abril que recebemos uma notícia que mexeu bastante com o nosso coração. Um exame (RX) ao joelho do 
nosso filho Pedro mostrou algo que se parecia bastante com um tumor na tíbia [4 e 5]. Fomos orientados pela médica a procurarmos, 
com urgência, realizar outros exames (cintilografia, TAC e ressonância magnética) para tentar perceber a gravidade do problema. 
Enquanto aguardávamos pelos resultados tivemos oportunidade de partilhar mais uma vez o Evangelho com o Pedro e também com 
a Ana e certificarmo-nos que eles já haviam entendido a mensagem, que é o poder de Deus para a salvação deles. Baseados nesta 
mensagem, fortalecemos a nossa confiança no Senhor e na Sua soberania. Os exames revelaram que se trata de um tumor benigno. 

No fim do mês de maio vivemos um dos momentos mais especiais da história da nossa família. Junto com outros 2 jovens, os nossos 
filhos deram testemunho público da sua fé no Senhor Jesus Cristo através do batismo [6 e 7]. Acreditamos que este momento refletiu 
o maior milagre e a maior bênção que os nossos filhos poderiam receber do Senhor - a salvação eterna pela graça, mediante a fé. 

Gratidão Súplica
• A grande bênção de termos as Escrituras 
• A visita de irmãos comprometidos com a obra do Senhor 
• A graça de testemunharmos o batismo dos nossos filhos

• A identificação de obreiros para cooperarem connosco 
• A proteção nas várias viagens dos próximos meses  
• A Sabedoria do Alto para continuar a semear o Evangelho
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“… para que […] reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha.” Rm 1.12 

O primeiro trimestre deste novo ano foi alegremente marcado pela exposição do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos [1]. 
O versículo 12 falou connosco de uma forma muito especial. Temos lembrado dos irmãos, das famílias e das igrejas que intercedem 
por nós, uma vez que partilhamos a mesma fé e a mesma missão. Louvamos a Deus por cada vida que Ele tem usado para nos 
confortar, encorajar e animar no Seu serviço, quer através de mensagens, ofertas, visitas [2] quer através do exemplo e ministério que 
nos inspira. É no meio da rotina da família e do ministério que temos percebido o Senhor a nos ensinar a importância da 
perseverança e da constância. O fim deste trimestre também marca o começo da primavera na região em que nos encontramos e 
percebemos o Senhor a renovar a nossa esperança assim como renova a Sua linda criação, nesta nova e bela estação do ano [3]. 

Após mais algumas dezenas de horas de gravação e edição das mensagens do projeto InTouch Messenger, percebemos que seria 
possível adaptar as condições deste trabalho, tornando-o menos dispendioso. Com a generosa ajuda dos irmãos Edvanio Silva 
(Editora Fiel) e Winfield Buckman (MINTS) que nos cederam ótimo equipamento para captação de áudio tem sido possível realizar 
este trabalho nas instalações da nossa missão em Alfragide [4]. 

Continuamos com grande expectativa em relação à utilização das instalações que arrendámos para as nossas reuniões, mas 
passadas algumas semanas de termos colocado uma placa de identificação numa das janelas do espaço [5], percebemos que esta 
foi retirada por alguém que não deseja a presença da igreja nesta localidade. Uma das moradoras do prédio já se tinha manifestado 
contra a colocação de qualquer tipo de publicidade ou de indicação da presença da igreja aqui. Lamentavelmente, esta pessoa 
expressou o sentimento de muitos portugueses. Apesar de necessitarem tanto da presença de Cristo nas suas vidas, evitam-no e 
rejeitam-no insistentemente. 

Pedimos que orem por nós para sabermos lidar sabiamente com este sentimento de rejeição. Continuamos convictos de que o 
Senhor nos quer usar neste lugar e que tem planos de abençoar vidas, famílias e esta comunidade através do nosso testemunho e 
ministério. Temos recebido a visita de um vizinho que, apesar de se identificar como ateu, diz sentir-se atraído às nossas reuniões. 
Temos orado por ele (Sr. António Gomes), pedindo que o Senhor se revele através da exposição da Sua Palavra e das nossas vidas. 

Neste primeiro trimestre também fomos muito abençoados pelo contacto com a organização Palavra da Vida Portugal. Um novo 
diretor foi nomeado para este ministério, Matthew Melville, e no mês de fevereiro tomou a iniciativa de procurar a nossa missão para 
se apresentar e partilhar acerca do novo momento que este ministério está a viver em Portugal, bem como os vários projetos que têm 
desenvolvido. Estamos convictos de que este contacto surgiu em resposta às nossas orações e iniciativas, procurando o 
estabelecimento de parcerias para o trabalho com adolescentes e jovens. Ainda no mês de março tivemos oportunidade de partilhar 
um estudo bíblico para toda a equipa PV, seguido de uma reunião de apresentação e de um saboroso almoço preparado com muito 
carinho. Louvamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade e aguardamos com expectativa o desenvolvimento desta parceria. 
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Na sequência deste contacto com a Palavra da Vida Portugal, recebemos a visita de um irmão argentino, Fernando Soriano [6], que 
tem um tocante testemunho de conversão a Jesus. Ele teve uma infância e juventude muito difíceis (inclusive com uso de drogas) 
mas através do contacto e do relacionamento com Jesus pôde ver-se livre da adição e obter uma nova vida cheia de significado e 
utilidade. Este irmão realiza o ministério de visitar escolas públicas para apresentar uma palestra com o nome ‘Sida vs. Vida’, durante 
a qual dá informações acerca da realidade e ameaça deste flagelo (pt. Sida ou br. Aids), bem como apresenta o seu testemunho de 
vida e de conversão a Jesus. Este programa foi apresentado à direção da ‘Escola Azul’ (EB 2,3 Almedia Garrett), escola que fica ao 
lado das instalações que a nossa missão está a utilizar, e aguardamos com expectativa que esta escola também se abra para esta 
apresentação. Tivemos oportunidade de receber o irmão Fernando numa das nossas reuniões [7] e também de o ouvir testemunhar e 
pregar num encontro que reuniu jovens de diferentes igrejas desta região, e que se realizou na Igreja Batista da Ramada [8]. 

No passado dia 25 de março pude convidar 4 jovens para assistirmos juntos a um seminário cujo tema foi ‘A Sociedade Erotizada e a 
Tentação Digital’. Este seminário (palestras, grupos de partilha, divulgação de literatura, etc.) foi dirigido pelo irmão Phil Poeschl [9] 
que lidera o ministério loveismore.eu. O irmão Phil apresentou uma excelente abordagem ao grave problema da pornografia que tem 
assolado a nossa sociedade. Este problema tem-se apresentado como uma “doença epidémica” em comunidades e igrejas, mas são 
poucos os que estão dispostos a falar sobre o problema, muito menos aqueles que se disponibilizam para oferecer assistência aos 
que lutam com pornografia ou com o vício sexual. Este ministério fornece respostas para aqueles que estão cansados de lutar e que 
querem ver-se livres dos seus desejos compulsivos. É também um ótimo recurso para aqueles que são indirectamente afectados por 
este pecado - cônjuges, filhos, irmãos, etc.  

Muitas outras oportunidades de ministério têm surgido e são inúmeras as conferências e iniciativas evangélicas nesta região da 
grande Lisboa [10]. Contudo, precisamos de muito discernimento para saber onde investir o nosso tempo e a nossa dedicação. 
Desejamos cooperar com outros evangélicos, mas não queremos abrir mão da verdade completa do Evangelho. Queremos 
estabelecer parcerias com outros ministérios relevantes, mas sabemos que não podemos abandonar a convicção da inerrância e da 
suficiência das Escrituras para definir e lidar com todos os problemas não orgânicos do ser humano. Que Deus nos ajude! 

Um dos motivos de maior alegria para nós, neste primeiro trimestre do novo ano, foi ouvir os nossos filhos afirmarem a sua vontade de 
serem batizados. Outros 2 jovens também fizeram este mesmo pedido. Damos glória a Deus por esta grande e maravilhosa bênção! 

Estamos a partilhar estas notícias porque estamos muito gratos pela sua cooperação e intercessão a favor no nosso ministério. Temos 
aprendido que devemos lutar todas as nossas batalhas de joelhos e, assim, venceremos sempre (2Sm 15.31). Também estamos 
confiantes que, apesar dos grandes desafios na área financeira, Deus assume total responsabilidade por suprir as nossas 
necessidades quando Lhe obedecemos (Jó 42.7-17). Não esquecemos que Deus age em favor daqueles que esperam Nele (Is 64.4) 
e que nos sentimos mais seguros e mais fortes quando estamos de joelhos (Dn 6.10-11). Também temos aprendido que a oração é o 
que mais nos faz poupar tempo (2Ts 3.1). É por isso que pedimos que continuem a orar connosco e por nós. 

Gratidão Súplica
• A graça de poder perseverar no ministério 
• A cooperação de mais famílias no nosso sustento 
• A benção da preparação de 4 novos batismos

• O discernimento espiritual para novas parcerias 
• O bem-estar físico do Pedrinho e da Graça (saúde) 
• O envio de mais obreiros para este projeto missionário
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“Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só;  
mas, se morrer, produz muito fruto.” (Jo 12.24) 

Em Portugal, nesta época do ano, podemos testemunhar na natureza [1], de uma forma muito bela, a representação desta importante 
mensagem do cristianismo - morrer para viver! Neste Outono, a maravilhosa diversidade de cores das folhas das árvores [2] 
simbolizaram para nós, como nunca antes, o processo que ocorre na vida dos verdadeiros cristãos - “somos sempre entregues à 
morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.” (2Co 4.11). O nascido de novo 
morreu para si mesmo, i.e. negou-se, tomou a sua cruz e, agora, segue a Jesus. (Mt 16.24; Mc 8.34; Lc 9.23) 

Esta é a mensagem que o Senhor também entregou à nossa família para que a entendamos, vivamos e ensinemos em Portugal e 
aonde quer que nos permita chegar. Temos experimentado os frutos desta mensagem em meio a muito sofrimento e intenso regozijo 
e o resultado é paciência e esperança, enquanto aguardamos a manifestação da glória do nosso Grande Deus e Salvador Cristo 
Jesus (Tt 2.13). Apesar dos resultados não serem tão expressivos numericamente como desejávamos, continuamos comprometidos 
com o anúncio do verdadeiro Evangelho nas reuniões familiares, nas reuniões da missão Igreja Bíblica em Alfragide [3] e em outras 
cidades que temos oportunidade de visitar. Neste período pudemos visitar várias famílias em Lisboa [4], no Porto e também visitámos 
a missão Norte Verdadeiro, em Braga - um projeto de plantação de igreja liderado pelas famílias missionárias Guarnieri e Mosely [5]. 

Após várias dezenas de horas de trabalho estamos quase a concluir a gravação e edição da 10ª mensagem (de um total de 67) do 
projeto InTouch Messenger. Este projeto tem como propósito alcançar pessoas de todo o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo 
que toca e transforma vidas. O nosso trabalho aqui Alfragide está relacionado com a tradução destas mensagens bíblicas para o 
Crioulo (língua franca da Guiné-Bissau). Estão a colaborar connosco neste projeto 2 irmãos guineenses - Pr. Quintino e Gerson 
Fernandes e ainda um jovem português daqui de Alfragide, Tiago Abreu, que possui o estúdio de gravação e que apesar de ter tido 
um contacto com a fé cristã na sua infância (Catolicismo Romano), ainda não é um seguidor de Jesus Cristo. Temos orado pela 
conversão do Tiago e pedimos a Deus que use estas mensagens na vida dele como desejamos que sejam usadas em inúmeras 
vidas na Guiné-Bissau. Pedimos que orem connosco por este projeto [6, 7, 8] e especialmente pela salvação deste jovem português. 
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Neste último trimestre do ano também foi possível concluir mais uma disciplina do MINTS (educação teológica) com a preciosa ajuda 
do irmão Aristides que ministrou as aulas (via Skype) sobre a perspectiva bíblica da evangelização [9, 10, 11]. Este estudo teve como 
propósito contrastar a evangelização centrada em Deus com a evangelização centrada no Homem, tão comum nos nossos dias. Os 
alunos que terminaram o curso sentiram-se muito abençoados e edificados pelo material exposto e pela dedicação do professor. 

Havíamos partilhado acerca da participação numa conferência missionária que ocorreria na Flórida (EUA), onde iríamos apresentar o 
nosso ministério a irmãos que têm a visão de cooperar com a obra missionária em Portugal. Devido a um forte temporal [12] que 
causou grandes estragos na região, a conferência ficou adiada e ainda não temos informação de uma nova data. Continuamos a orar 
pelos nossos irmãos que perderam muitos recursos, pedindo que o Senhor os abençoe com saúde, sabedoria e satisfação em Cristo. 

Foi com esta satisfação que pudemos participar em mais um Encontro de Casais com Cristo [13] que foi realizado aqui na região da 
Grande Lisboa. Louvamos a Deus pela maravilhosa oportunidade de O glorificar, demonstrando o Seu amor através do serviço 
sacrificial aos participantes, cooperando com outros irmãos para facilitar a divulgação da mensagem do Evangelho, bem como 
auxiliar na apresentação dos planos de Deus e da Sua vontade para o relacionamento entre marido e esposa e entre pais e filhos.  

Tal como acontece com várias igrejas locais que conhecemos no Brasil, centradas em Cristo e orientadas pela Sua Palavra, nós aqui 
em Portugal também recebemos a visita de diferentes pessoas que se aproximam, despertando em nós a expectativa de integração, 
tendo em vista uma possível e tão desejada cooperação, mas, por diferentes razões, algumas dessas pessoas se afastam. Umas 
porque passam por grandes lutas pessoais, outras porque são atraídas por “ministérios” musicais e extremamente psicologizados. 
Esta situação gera uma grande tristeza nos nossos corações, pois sabemos que estas pessoas precisam muito de crescer no 
conhecimento do SENHOR dos Exércitos, Aquele que luta por elas e que é o único capaz de lhes garantir a vitória nas suas duras 
batalhas contra o pecado, contra o diabo e contra este mundo tenebroso. Também sabemos que estas preciosas vidas precisam ser 
expostas à Sã doutrina que as protegerá dos ‘ventos de doutrina’, das artimanhas astutas dos homens que induzem ao erro e à 
contaminação do mundo. Contudo, pela graça de Deus, também podemos testemunhar a integração de alguns jovens cuja piedade 
nos traz grande alegria e conforto. Fomos muito encorajados através de mais um encontro promovido pelo movimento City to City 
Europe em Lisboa - rede de plantadores de igrejas [14]. Provisão de Deus para nos estimular a continuar a servir nesta região [15]. 

Estamos a partilhar estas notícias porque estamos muito gratos pela sua cooperação e intercessão a favor no nosso ministério. Temos 
aprendido que devemos lutar todas as nossas batalhas de joelhos e, assim, venceremos sempre (2Sm 15.31). Também estamos 
confiantes que, apesar dos grandes desafios na área financeira, Deus assume total responsabilidade por suprir as nossas 
necessidades quando Lhe obedecemos (Jó 42.7-17). Não esquecemos que Deus age em favor daqueles que esperam Nele (Is 64.4) 
e que nos sentimos mais seguros e mais fortes quando estamos de joelhos (Dn 6.10-11). Também temos aprendido que a oração é o 
que mais nos faz poupar tempo (2Ts 3.1). É por isso que pedimos que continuem a orar connosco e por nós [16]. 

Gratidão Súplica
• O Verdadeiro Evangelho tem sido pregado em Portugal 
• A cooperação das igrejas no Brasil 
• A integração de jovens piedosos

• Evangelização de Alfragide  
• Estabelecimento de parcerias nos EUA 
• Mais obreiros para esta seara
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“… Irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada,  
como também está acontecendo entre vós” (2Ts 3.1) 

O 3º trimestre deste ano ficou marcado, de forma muito especial, pela viagem da nossa família ao Brasil. Durante este período 
tivemos o privilégio de usufruir de maravilhosas oportunidades de treinamento e formação (Conferência de Treinamento da ABCB , 1

curso NUTRA  e CTPI ). Nestes encontros pudemos conhecer novas pessoas, novos recursos (livros e palestras) enquanto revíamos 2 3

irmãos e colegas de ministério que também procuravam receber treinamento em aconselhamento bíblico e plantação de igrejas.  

Visitámos igrejas e famílias que cooperam com o nosso ministério em Portugal, através da intercessão e da contribuição, 
apresentando-lhes um relatório das coisas que Deus tem feito connosco e como tem aberto a porta da fé a pessoas que vivem nesta 
região da Grande Lisboa. Em muitas dessas igrejas tivemos oportunidade também de partilhar e expor a Palavra do SENHOR. 

Sentimo-nos ricamente abençoados pelo amor e cuidado de várias igrejas, de dezenas de famílias e de inúmeros irmãos em Cristo. 
Fomos hospedados de forma extraordinariamente acolhedora e generosa. Casas confortáveis, comida saborosa, bons carros à 
disposição da família para as viagens programadas, presentes para os nossos filhos, lindos lugares para visitar, palavras de carinho e 
muitos conselhos cheios de sabedoria. Graça sobre graça! 

A B C B  -  Á g u a s  d e  L i n d ó i a N U T R A  -  I B P V  S ã o  P a u l o C T P I  -  C a m p i n a s

 Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos1

 Núcleo de Treinamento e Recursos em Aconselhamento2

 Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas3
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Depois desse longo e muito abençoado tempo no Brasil (conferências, relatórios, visitas a 12 igrejas e várias famílias, hospedagem 
em 8 casas diferentes) tivemos uma viagem de regresso a Portugal um pouco atribulada (atraso de voo, perda de conexão, extravio 
de bagagens, malas danificadas, etc.) Ainda nos sentimos a retomar a rotina da família e do ministério. As demandas aqui são muito 
grandes e, com muita frequência, temo-nos sentido inadequados e incapazes para dar conta de tanto trabalho. Este facto, tem-nos 
tornado mais dependentes de Deus e tem feito com que busquemos cada vez mais a plenitude do Seu Espírito, bem como nos tem 
levado a confiar no poder do Evangelho e não na nossa capacidade ou na publicidade. Estamos muito gratos pelos inúmeros 
recursos, a que temos acesso, que nos têm lembrado destas verdades e instruído neste glorioso Caminho. 

Começámos uma nova classe de discipulado com 5 pessoas que se aproximaram recentemente da nossa igreja, demonstrando um 
grande desejo de conhecer Deus e a Sua Palavra. Participamos de 2 conferências aqui na Região: “Movimento 4-14” e “A Bíblia entre 
nós”. 

Uma família cristã chegou há pouco tempo do Brasil para viver em Portugal e está a considerar integrar-se na nossa igreja. Estamos a 
ajudar, da forma que podemos, na instalação desta família.  

Continuamos a auxiliar o MINTS (educação teológica), agora com uma disciplina relacionada com a Evangelização que está a ser 
ministrada pelo irmão Aristides (Itaporanga - SE), através do Skype.  

Os homens começaram a ler o livro O Homem Bíblico - Masculinidade, Liderança e Decisões, enquanto as mulheres estão quase a 
terminar a leitura do livro Perfeccionismo - Quando a vida não se encaixa, ambos da editora NUTRA. 

Assumimos o compromisso de dirigir um projeto de tradução de mensagens bíblicas do português para o Crioulo (Guiné-Bissau). 
Este projeto está ligado ao ministério InTouch e contém mais de 60 pregações do irmão Charles Stanley sobre o Evangelho e sobre 
princípios de vida baseados nas Sagradas Escrituras. Contámos com a colaboração de 2 queridos irmãos guineenses que vivem 
aqui na região da Grande Lisboa e, tal como nós, desejam ver a Palavra do Senhor a propagar-se no seu país de origem. 

Estamos envolvidos na preparação dos relatórios para apresentar na conferência missionária que ocorrerá entre os próximos dias 14 
e 16 de outubro no estado da Flórida (EUA), enquanto preparamos mensagens bíblicas para expor aos domingos, aconselhamos, 
administramos a associação (banco, relatórios, impostos, contratos, etc.), desenvolvemos novos projetos de parceria e preparamos 
recursos para o ensino doméstico (Homeschool) e discipulado dos nossos filhos. 

Estamos a partilhar estas notícias porque estamos muito gratos pela sua cooperação e intercessão a favor da nossa família e do 
nosso ministério. Temos aprendido que devemos lutar todas as nossas batalhas de joelhos e, assim, venceremos sempre (2Sm 
15.31). Também estamos confiantes que, apesar dos grandes desafios na área financeira, Deus assume total responsabilidade por 
suprir as nossas necessidades quando Lhe obedecemos (Jó 42.7-17). Não esquecemos que Deus age em favor daqueles que 
esperam Nele (Is 64.4) e que nos sentimos mais seguros e mais fortes quando estamos de joelhos (Dn 6.10-11). Também temos 
aprendido que a oração é o que mais nos faz poupar tempo (2Ts 3.1). É por isso que pedimos que continuem a orar connosco e por 
nós. Também oraremos pelos irmãos! 

Gratidão Súplica
• As maravilhosas bênçãos recebidas na viagem ao Brasil 
• Os recursos disponíveis e os cooperadores fiéis 
• As novas pessoas que estão a chegar à Igreja

• Evangelização de Alfragide  
• Proteção na Viagem para a Conferência Missionária (EUA) 
• Saúde e sabedoria para enfrentar os desafios ministeriais

www.igrejabiblica.pt   de  2 2

http://www.igrejabiblica.pt
http://www.nutrapublicacoes.com.br/index.aspx
https://www.intouch.org/get-involved/messenger-project


Newsletter Mar-Abr 2016

“… Irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada,  
como também está acontecendo entre vós” (2Ts 3.1) 

A primeira viagem a África, rumo à Guiné-Bissau, começou com uma passagem por Marrocos (6 horas no aeroporto em 
Casablanca) e uma chegada no meio da madrugada a Bissau, com as malas cheias de Bíblias (de Estudo Princípios de Vida), um 
projetor de vídeo (que funciona com energia solar), pequenos leitores mp3 (InTouch Messenger) com várias mensagens bíblicas 
(também alimentados com energia solar) e um conjunto completo de histórias bíblicas (flanelógrafo). Passámos tranquilamente 
pela Alfândega sem qualquer problema ou contratempo e lá fora estava à nossa espera o Pr. Buba Mendy, que pertence a uma 
igreja do Gâmbia e que é um dos missionários na Guiné-Bissau, entre a etnia Manjaco. “Começámos a viagem de carro rumo a 
Canchungo atravessando a capital Bissau em total escuridão, deixando para trás as únicas luzes que podíamos perceber em toda 
a cidade… as do aeroporto.” (Testemunho do missionário Winfield Buckman - Larry)

Depois de umas poucas horas de descanso, saímos para encontrar os alunos que estavam hospedados numa casa que acolhe 
algumas meninas cujas vidas estavam em risco. Aquelas duas semanas foram vividas num ambiente familiar - estudando, 
comendo e dormindo na companhia uns dos outros. As irmãs que nos hospedaram haviam pedido, no ano anterior, material para 
ensinar a Bíblia às crianças que estão a servir na casa de acolhimento. Agora, tinham a oportunidade de abrir uma grande caixa 
de plástico, contendo o conjunto de 180 histórias Bíblicas, desenvolvido por Betty Lukens e, com a ajuda dos alunos e 
missionários, cortar as figuras em flanela. Rimos bastante pois nem todos os ajudantes eram muito hábeis com as tesouras… “O 
jumento perdeu uma orelha, o bezerro um dos chifres e o anjo perdeu uma das suas asas…” (Larry). À medida que se cortavam as 
figuras, fomos falando sobre as diversas histórias e tendo oportunidade de perceber o quanto eles conheciam aquelas narrativas 
bíblicas. Foram várias horas de trabalho exigente e paciente, mas num ambiente de grande simplicidade, bondade e fraternidade.
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No dia seguinte, o irmão Larry começou as aulas apresentando aos alunos a Bíblia de Estudo Princípios de Vida - um 
ótimo recurso para a vida devocional. A língua portuguesa, apesar de ser a língua oficial do país, é para aqueles 
alunos como uma segunda língua. Lêem com dificuldade, mas lêem e perseveram. Iam para a cama com lanternas e 
continuavam a leitura. Percebemos mais tarde que apenas 4 alunos (dos 13) tinham a Bíblia em Crioulo, a primeira 
língua para a maioria da população. Para complicar, percebemos também entre os alunos uma diversidade de etnias, 
cada um com a sua língua específica - manjaco, mandinga, balanta, fula, etc. 

Na segunda semana, o irmão Larry começou as aulas de hermenêutica - estudo dos princípios de interpretação 
bíblica. Questionamo-nos: “Como teriam sido estas aulas se os alunos não tivessem acesso a pelo menos uma Bíblia?” 
Damos graças a Deus pelos missionários que lembraram de ofertar esta indispensável ferramenta para a obra do 
Senhor - a Sua Palavra escrita! 

No domingo, dia 27 de março, visitámos alguns dos alunos nas suas igrejas locais acompanhando o pastor Buba num 
carro alugado (serviço de táxi local). No meio da viagem, que deveria ser de 3h, uma das rodas da frente do carro 
quase saiu e fomos a “rodar” no chassis por várias dezenas de metros até o carro finalmente parar na beira da 
estrada. Estamos gratos ao Senhor por nos ter livrado de chocar contra outro carro ou contra um dos inúmeros 
cajueiros que compunham a paisagem. Chegámos 2 horas atrasados, mas ainda estavam todos à nossa espera. 
Várias crianças e alguns adultos compunham as congregações que se reúnem embaixo de árvores e nos quintais das 
suas humildes casas.  

Se estes irmãos têm plantado igrejas e desenvolvido ministérios neste país apenas com cânticos e versículos 
memorizados, desejamos muito ver o que poderão fazer com a Palavra de Deus nas suas mãos e com o treinamento 
adequado para a utilizar. Certamente que “as portas do inferno não prevalecerão”! Damos muitas graças a Deus por 
esta maravilhosa oportunidade de O servir e de perceber a Sua ação de forma tão diversa e graciosa. Foram muitas as 
lições aprendidas e são muitos os desafios que trazemos. Desejamos continuar a servir estes irmãos com a nossa 
intercessão e colaboração. Existe a possibilidade de voltarmos no final deste ano para dar continuidade a este 
processo de capacitação destes queridos irmãos. 
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A semana passada recebemos a bênção de testemunhar o que o Senhor também está a fazer em várias cidades da 
Europa. Durante a conferência City to City Europe, ouvimos palestras e testemunhos muito encorajadores sobre o 
ministério de plantação de novas igrejas neste Velho Continente. Percebemos que o Senhor está a agir em vários 
lugares de forma poderosa. Lisboa é, sem dúvida, um desses lugares. Cada vez mais, percebemos a mobilização de 
jovens que querem conhecer o verdadeiro Evangelho, viver esta gloriosa mensagem e ensiná-la através das suas 
vidas e igrejas locais. Rendemos glória a Deus por isso! 

Esta semana tivemos a grata surpresa de receber a visita do Pr. Jairo Moreira (nosso professor no SBPV) e da sua 
linda família que está de passagem por Portugal. No próximo fim‑de‑semana, se assim Deus permitir, teremos o 
privilégio de servir no Encontro de Casais com Cristo (ECC), um ministério que tem sido desenvolvido há mais de 10 
anos na região da Grande Lisboa, bem como em outras regiões de Portugal. É um trabalho voluntário realizado por 
irmãos de várias igrejas com dois grandes objetivos: 1. Apoiar as famílias através da restauração dos relacionamentos 
conjugais e parentais; 2. Proporcionar a cada participante um encontro pessoal com Jesus Cristo. 

Na próxima semana esperamos receber irmãos amados que virão de uma igreja em São Paulo para, durante uma 
semana, nos auxiliarem no trabalho aqui em Alfragide. Planeamos, durante esses dias, realizar contactos 
evangelísticos com vizinhos, palestras para casais e treinamento para ministério com crianças. 

Estamos a partilhar estas notícias porque estamos muito gratos pela sua cooperação e intercessão a favor da nossa 
família e do nosso ministério. Temos aprendido que devemos lutar todas as nossas batalhas de joelhos e, assim, 
venceremos sempre (2Sm 15.31). Também estamos confiantes que, apesar dos grandes desafios na área financeira, 
Deus assume total responsabilidade por suprir as nossas necessidades quando Lhe obedecemos (Jó 42.7-17). Não 
esquecemos que Deus age em favor daqueles que esperam Nele (Is 64.4) e que nos sentimos mais seguros e mais 
fortes quando estamos de joelhos (Dn 6.10-11). Também temos aprendido que a oração é o que mais nos faz poupar 
tempo (2Ts 3.1). É por isso que pedimos que continuem a orar connosco e por nós. Também oraremos pelos irmãos! 

Gratidão Súplica
• Proteção e provisão na viagem à Guiné-Bissau 
• Encorajamento da conferência City to City Europe 
• Cooperação dos irmãos do Brasil e dos EUA

• Encontro de Casais com Cristo - Lisboa 
• Sustento ministerial 
• Evangelização de Alfragide
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“Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Fp 3.20) 

Estes dois últimos meses ficaram marcados pelo estudo da doutrina das últimas coisas (escatologia). Foi 
um tempo muito proveitoso de leitura, interpretação e aplicação da revelação bíblica acerca do futuro. 
Percebemos como as Escrituras fazem amplo uso da doutrina da Segunda Vinda de Cristo como princípio 
de exortação. Entre muitas outras coisas, somos exortados ao arrependimento, à fidelidade, à vigilância, à 
paciência, à mortificação da carne, à pureza, a renegarmos a impiedade e as paixões mundanas e a 
vivermos piedosamente, a permanecermos em Cristo, a suportarmos a perseguição pelo Senhor, ao amor 
fraternal e a conservarmos em mente a nossa cidadania celestial. 

Aguardamos com grande expectativa a manifestação gloriosa do nosso Senhor e o consolo que 
receberemos ao ver chegar o nosso Soberano Rei e Bondoso Redentor. Também nutrimos o desejo de 
rever na glória amigos e parentes que, um dia em Cristo, foram feitos nossos irmãos.  

No início deste ano vimos o meu pai, José Manuel, partir para estar com Cristo. Foi uma experiência muito 
marcante e que também desencadeou em nós uma profunda reflexão acerca da ressurreição e da nossa 
morada celestial. Terminamos, portanto, este ano da mesma forma como o começámos - com um olhar 
esperançoso para o futuro glorioso! 

No nosso último encontro do curso de Panorama do NT, enquanto considerávamos o livro do Apocalipse, 
lembrámos que Deus está no controlo soberano de todos os acontecimentos da história humana. Embora 
muitas vezes o mal e poderosos homens perversos pareçam dominar, o fim deles é certo. Cristo virá em 
glória para julgar e reinar. 

Enquanto esse Dia não chega, compete-nos trabalhar para realizar a missão que o Senhor nos confiou - 
fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos 
ordenou. Por isso estamos gratos por termos chegado ao fim dos cursos de Panorama do Novo 
Testamento e de Doutrinas Bíblicas (Teologia Sistemática), bem como da exposição de 1Timóteo. Foi uma 
longa caminhada, mas muito útil e abençoada. 

Sentimo-nos cada vez mais motivados e impulsionados a levar a Palavra do Senhor àqueles que nos 
rodeiam e que carecem tanto da ajuda que nós temos encontrado no Senhor da Palavra. São inúmeros os 
obstáculos, incontáveis as estratégias malignas que nos tentam desencorajar e inibir, mas é maravilhosa 
demais a mensagem que recebemos e preciosíssimo o tesouro que possuímos. Queremos partilhar, 
precisamos partilhar e vamos continuar a partilhar! 

Muito obrigado pela sua intercessão e preciosa cooperação. 

Oramos pedindo que Deus abençoe ricamente a sua vida neste novo ano! 

Gratidão Súplica

• Pela maravilhosa salvação  
• Pela preciosa santificação 
• Pela esperançosa glorificação

• Que o nosso amor aumente mais e mais  
• Por pleno conhecimento e toda a percepção 
• Para sermos sinceros e inculpáveis no Dia de Cristo

Tel. +351 918 910 253 www.igrejabiblica.pt Praceta do Comércio, 17 2E - Alfragide
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“… até ser Cristo formado em vós.” (Gl 4.19)

Este período do ano é marcado pelo regresso às aulas e ao trabalho por parte da maioria dos cidadãos portugueses. 
Contudo, aqueles que procuram aprender com Cristo e servi-Lo, neste país, são ainda uma minoria. O nosso alvo é  
sermos instrumentos nas mãos de Deus para criar filhos e fazer discípulos que aumentem significativamente este 
número de cidadãos portugueses que aprendem aos pés de Cristo e que trabalham dedicadamente na Sua seara.

Louvamos a Deus pela preciosa oportunidade e enorme privilégio de criarmos os nossos 
filhos num Lar Cristão e contarmos com a cooperação de uma boa escola cristã 
(internacional) comprometida com os valores e princípios bíblicos. É uma enorme alegria 
vermos Cristo a ser formado na vida dos nossos filhos e vê-los a crescerem para 
glorificarem o nosso bondoso Deus.
Também nos sentimos muitíssimo gratos ao Senhor pelos irmãos, 
amigos e fiéis cooperadores da Obra do Senhor em Portugal que nos 
têm abençoado e sustentado com as suas orações e ofertas. Sem o 
auxílio destes preciosos servos do Senhor sabemos que não seria 

possível nos dedicarmos ao ministério com tanta disponibilidade e flexibilidade.
Estamos prestes a terminar o curso de doutrinas bíblicas, o curso de panorama do Novo 
Testamento e a exposição de 1Timóteo. As mulheres estão a estudar métodos de estudo bíblico, 
aplicando-os à carta de Tiago, e os homens estão a ler juntos o livro Instrumentos nas Mãos do 
Redentor (NUTRA).

Novas pessoas se têm aproximado, ou permitido uma aproximação, para 
cuidado pastoral e discipulado (estudo bíblico), o que nos deixa bastante animados para 
continuar a investir o nosso tempo no estudo e preparação de novos cursos para ministrar. 
Começamos já a trabalhar na identificação e organização de uma 
turma que poderá ser a primeira do Seminário Internacional de 
Miami em Portugal (MINTS). Este seminário possui a visão de 
preparar líderes cristãos para o ministério através de uma 

educação teológica acessível e alcançável, e desafiou-nos a cooperarmos com eles com o 
objetivo de termos um centro de estudos em Portugal.

Temos feito diversos contactos, realizado várias pesquisas e 
procurado estabelecer novas parcerias tendo em vista o aluguer de 
um espaço que possa facilitar o centro de estudos teológicos, um 
centro de aconselhamento bíblico, a divulgação de boa literatura cristã e as reuniões da Igreja. 
Precisamos da sua intercessão relacionada especialmente com a questão do sustento uma vez 
que conhecemos as circunstâncias sensíveis pelas quais estão a passar várias famílias e 
igrejas no Brasil. Temos percebido também a grande desvalorização do real em relação ao 
euro. Estas situações têm afetado diretamente o sustento da nossa família e do ministério que 
estamos a desenvolver em Portugal. 

Temos, contudo, sido grandemente abençoados pelas diversas visitas que temos recebido de irmãos e famílias que têm 
vindo do Brasil. Durante este ano já recebemos na nossa casa cerca de 15 irmãos que passaram em Portugal e nos 
deram a alegria de uma visita, trazendo-nos o seu apoio, encorajamento e muito amor. Louvado seja o Senhor!

Gratidão Súplica

• Escola cristã para os nossos filhos 
• Aproximação de novas pessoas
• Visitas e cooperação do Brasil

• “Abertura do coração” dos portugueses
• Novo espaço para o ministério
• Situação económica do Brasil e de Portugal
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“Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso…” (Hb 4.11)

Os meses de Julho e Agosto (verão em Portugal) são considerados os principais meses 
para o desejado descanso após um intenso período de trabalho ou estudo. Contudo, é 
cada vez mais frequente ouvir testemunhos de pessoas próximas que precisam de mais 
férias para descansar das férias. Estamos convencidos que este fenómeno é resultado de 
uma falta de conhecimento acerca do verdadeiro “lugar” de descanso: a bem-aventurança 
celestial na qual Deus habita e da qual Ele prometeu tornar participantes aqueles que 
estão em Cristo e perseveram firmes na fé Nele, quando as fadigas e provações desta 
vida chegarem ao fim. É para Cristo e para o verdadeiro descanso que encontramos Nele 
que nos comprometemos apontar com a nossa vida e ministério em Portugal. 
Nestes últimos meses, vivemos ótimos momentos em família durante os quais pudemos desfrutar da bela criação de 
Deus e da Sua graciosa provisão.

A viagem ao Brasil para participar da 
c o n f e r ê n c i a d e t r e i n a m e n t o e m 
Aconselhamento Bíblico e para visitar os 
irmãos que cooperam connosco foi uma 
experiência maravilhosamente enriquecedora. 
Além do rico aprendizado e dos recursos 
adquiridos, tive a grata satisfação de fazer 
novos amigos e encontrar novos intercessores. 
Vivi momentos muito preciosos de comunhão 
com diferentes irmãos, em diferentes cidades, 
e fui muito bem recebido e acolhido. Pude testemunhar como Deus tem 
abençoado o Seu povo no Brasil e como a Igreja no Brasil tem sido edificada 

no Senhor e na Palavra da Sua graça. 

Desejamos ver acontecer também em Portugal esse mesmo despertar para o estudo da 
Palavra de Deus. Temos orado, incessantemente, pedindo que o Senhor abra os corações dos 
portugueses para que estes atendam à Sua Palavra, ministrada pelos Seus servos aqui em 
Portugal. Estamos focados em encontrar um espaço adequado, em Alfragide, para expandir as 
iniciativas do ministério e alcançar mais pessoas com o Evangelho. Estamos, portanto, a 
trabalhar para reunir as condições necessárias para a concretização do aluguer deste espaço.

O nosso endereço:
Praceta do Comércio, 17 2E

2610-042 Alfragide
Portugal

Tel. +351 918 910 253

Gratidão Súplica
• Ótimos momentos em família          
• Viagem ao Brasil          
• Novos amigos e intercessores          

• “Abertura do coração” dos portugueses          
• Novo espaço para o ministério          
• Valorização do Real em relação ao Euro          


