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DOMINGO, dia 15 Março,10H00  
Celebração da Palavra 

(Pr. Hugo Pinto) 
 
 

Quinta, dia 19, 21H00  
Laços de Fé 

 

 
 
 

DOMINGO, dia 22 Março,10H00  
Celebração da Palavra 

 
 
 

Quinta, dia 26, 21H00 
Laços de Fé Especial 

(substitui a reunião mensal de  
Homens e a de Mulheres) 

 

 
 

DOMINGO, dia 29 Março,10H00  
Concerto de Páscoa 

“A Sentença” 
 
 
 
 

 

Ministério com Crianças 

Todos os Domingos 

(excepto o 1º. do mês) 

 

 

Contacto pastoral  

(em caso de urgência): 

968013921 

 

Reuniões 

SEJA UMA BÊNÇÃO NO CULTO: 
 

1. Procure não chegar atrasado. 

2. Desligue o seu telemóvel. 

3. Evite movimentar-se na sala durante o culto. 

4. Apoie as visitas, expressando acolhimento e 

simpatia. 

O modelo no qual se baseia maior parte do nosso mi-
nistério de louvor tem as suas raízes no período áureo 
do reinado de David e funcionou por aproximadamente 
quarenta anos. Hoje em dia, a nossa estrutura musical 
tem muito a ver com aquela época como cumprimento 
de uma promessa de restauração.  
É interessante dizer que nenhuma outra época durante 
o período do Antigo Testamento foi mencionada no 
Novo com tal promessa de restauração: 
 
 

(Cont. pg 2) 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

O louvor bíblico  



"Depois disto voltarei, e reedificarei o Tabernáculo de David, 
que está caído; reedificarei suas ruínas, e tornarei a levantá-
lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, 
todos os gentios sobre os quais é invocado meu Nome" 
(Actos 15 :16 e 17). 
 
O tabernáculo de David produziu uma revolução musical no 
louvor da casa de Deus. Foi o grande período de Israel no 
Antigo Testamento. 
 
A partir daquela época, a música começou a fazer parte do 
culto a Deus. David instituiu os cânticos na adoração. Du-
rante o tempo do tabernáculo de Moisés, a música, o cânti-
co e os instrumentos estavam presentes na vida do povo, 
mas não faziam parte do culto a Deus. 
 
Verifica-se, em Actos, que, além do modelo, é também reve-
lada a grande finalidade dessa restauração: "para que o 
resto dos homens busque ao Senhor".  
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… O louvor bíblico (continuação)
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Acompanhe as notícias da igreja 
no sítio da Internet: 
 

igrejadojubileu.wordpress.com/ 
 

E no Facebook:  
 

Igreja do Jubileu 

A igreja na net 
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Pensamentos 

“Não há uma promessa nas Escrituras Sagradas que 

não preconize ou pressuponha a confissão e o perdão 

dos pecados.”  (Horace Greely) 

Conheça e apoie o trabalho 
social da igreja, através da 
Associação Jubileu Mais: 
 
http://
jubileumais.wordpress.com/ 

“Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu 
Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei” (Gálatas 
4:4).  

Da Bíblia 

Leia a Biblía em 92 Semanas 

 Semana                        
11  

   Hb 7     Ex 3-4     Sl 41  

   Hb 8     Ex 5:1-    Pv 1  

  
 Hb 9:1-
22  

  
 Ex 6:28-
8:32  

   Pv 2  

   Hb 9:23-    Ex 9-10     Pv 3  


