
Celebremos este aniversário da igreja antes de mais 
com espírito de gratidão. Até aqui o Senhor nos tem 
abençoado. 
Pela Sua graça nestes quase setenta anos de existên-
cia na cidade (desde Maio de 1947), milhares de pes-
soas de todas as idades, de diferentes condições soci-
ais e até nacionalidades, ouviram a pregação do Evan-
gelho de Cristo, converteram-se, foram baptizadas nas 
águas e cresceram na fé e no conhecimento do Salva-
dor.  
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

68º. aniversário da igreja 



Mostra de comida africana, sul-americana, chinesa 
e regional portuguesa, depois da nossa celebra-
ção. Participe trazendo algo para partilhar. 
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… 68º aniversário (continuação) 

Aprenderam a caminhar com Cristo, a ser testemu-
nhas vivas da mensagem do amor de Deus e a lutar 
contra o pecado, a carne e o mundo. 
Muitas foram fiéis até ao fim e já estão na eternidade, 
outras ficaram pelo caminho.  
Daqui abrimos Missões, enviámos missionários para o 
país e estrangeiro e mantemos trabalho social. 
A mensagem não muda. O foco da igreja mantém-se 
no Cristo Ressuscitado. Mas os tempos mudam. Mu-
dam sempre e cada vez mais depressa. 
Maranata, ora vem, Senhor Jesus!  
B.L. 



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 3 Maio,10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

Recondução do Corpo Diaconal 

 

Quinta, dia 7, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 10 Maio,10H00  

Celebração da Palavra 

e Almoço Multicultural 

 

Quinta, dia 14, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 17 Maio,10H00  

Celebração da Palavra  

(Pr. João Pedro Robalo – Lisboa) 

 

 
 
 
 

 

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 

L
e

i
t
u

r
a

s
 
 

b
í
b

l
i
c

a
s
 

Pensamentos 

“Qual seria a sua idade se você não soubesse 

quantos anos tem?” 

(Confúcio)  

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

“Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por 
ela alguns, não o sabendo, hospedaram an-
jos.” (Hebreus 13:2).  

Da Bíblia 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 
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   Mt 4     Ex 25-27     Pv 12  

   Mt 5:1-20     Ex 28-29     Pv 13  

   Mt 5:21-48     Ex 30-32     Pv 14  

   Mt 6:1-18     Ex 33-34     Pv 15  


