
Os múltiplos massacres ocorridos em África, na Ásia e 
Médio Oriente tornam difícil a tarefa dos meios de co-
municação, que se vêm limitados na capacidade de 
dar a cada notícia dessas o relevo que merece. Mas o 
facto é que os ataques às minorias cristãs nos países 
islâmicos, vulneráveis e indefesas, quase não encon-
tram eco nos países ocidentais, onde, registe-se, os 
muçulmanos praticam a sua religião livremente. 
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Nº. 14 (3ª. Série) - Quinzenal  -  12 de Abril de 2015 

Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

A Igreja perseguida 



A União Europeia e os países que a integram, parece 
que têm vergonha de condenar tais massacres. Já não 
bastava retirar do preâmbulo do esboço do documento 
conhecido como “constituição europeia” as origens 
cristãs e históricas deste espaço geográfico, como 
agora não se reage, em nome duma laicidade hipócri-
ta. 
Relativamente a Portugal persiste a excepção de Ti-
mor-Leste e do massacre de Santa Cruz, mas que não 
serve de exemplo, dados os contornos particulares do 
caso, devido a um complexo de culpa do descoloniza-
dor. 
Mas a vida humana vale o mesmo em qualquer latitu-
de geográfica.  
Oremos pelos nossos irmãos na fé perseguidos no 
mundo. Sejamos um com eles. 
 
BL 
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… A Igreja perseguida (continuação)



Pastor Superintendente:  
Dr. Brissos Lino 

E-mail: drbrissoslino@gmail.com  
 

Outros Pastores e Presbíteros: 
Susete Lino, Fernando Costa, Jacinto Lourenço, 

Cláudio Costa, Manuel António da Vinha,  
Filipa Lino, António Moinho. 

 
IGREJA DO JUBILEU 

(Membro da Aliança Evangélica Portuguesa) 

Rua Frei António das Chagas, 47 
(Bairro Montalvão) 2900-092 SETÚBAL 

Telefone:  
265238218 

E-mail: 
igrejadojubileu.setubal@hotmail.com  

Site:  
http://igrejadojubileu.wordpress.com/ 

 

 

DOMINGO, dia 12 Abril,10H00  

Celebração da Palavra 

(“Fé, Crença e Superstição-II”) 

 

Quinta, dia 16, 21H00  

Laços de Fé 

(“Como lidar com o corpo e a alma-II”) 

 

DOMINGO, dia 19 Abril,10H00  

Celebração da Palavra 

(Coro Vida) 

 

Quinta, dia 23, 21H00  

Laços de Fé 

(“Como lidar com o corpo e a alma-III”) 
 

 

DOMINGO, dia 26 Março,10H00  

Celebração da Palavra 

(“Fé, Crença e Superstição-III”) 

 
 

Quinta, dia 30, 21H00 
Laços de Fé Especial 

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

(“Como lidar com o corpo e a alma-IV”) 

 
 

 
 

 

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. 
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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 

“Somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelo 

que não fazemos, e por aquilo que impedimos de 

fazer.”  

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

“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura 
suscita a ira” (Provérbios 15:1).  

Da Bíblia 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
13  

   Hb 13     Ex 18-19     Pv 8  

   Mt 1     Ex 20-21     Pv 9  

   Mt 2     Ex 22-23     Pv 10  

   Mt 3     Ex 24     Pv 11  


