
Todos temos as nossas limitações. Ninguém é perfei-
to. 
Acontece que, por vezes, elas tornam-se demasiado 
evidentes para os outros, expondo-nos aos olhares 
mais ou menos críticos, intolerantes ou condescenden-
tes de quem nos rodeia, como na foto que ilustra esta 
reflexão. 
Outras vezes as nossas limitações não são assim tão 
perceptíveis ao exterior.  
Duma coisa podemos estar certos, Deus conhece to-
das as nossas limitações, mas Ele é também aquele 
que nos quer ajudar a superá-las, ajudando-nos a fa-
zer das fraquezas forças. 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 
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Fogo! 

Não é só com os fogos florestais que temos que nos 

preocupar neste Verão que se anuncia com tempera-

turas extremamente elevadas.  

O apóstolo Tiago já no primeiro século advertia os cris-

tãos para um outro tipo de fogo devastador:  

“A língua também é um fogo; como mundo de iniquida-

de, a língua está posta entre os nossos membros, e 

contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, 

e é inflamada pelo inferno.” 

A murmuração destrói vidas, relacionamentos, famí-

lias, comunidades e igrejas locais. A má língua é inspi-

rada pelo inferno, em especial quando surge embru-

lhada numa capa de piedade e espiritualidade.  

Retomaremos a publicação deste boletim a  
6 de Setembro. 

 

 
 

 



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 5 Julho,10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

 

Quinta, dia 9 Julho, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 12 Julho,10H00  

Celebração da Palavra  

 

Quinta, dia 16, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 19 Julho,10H00  

Celebração Batismal na  

Quinta das Glicínias  

(não há culto na igreja) 

 

Quinta, dia 23 Julho, 21H00 

Laços de Fé 

 
 
 

Ministério com Crianças 

Aos Domingos 

(excepto no 1º. do mês) 

“Educa a criança no caminho em que 
deve andar; e até quando envelhecer 
não se desviará dele” (Provérbios 22:6).  

 

 

 

Contacto pastoral  

(em caso de urgência):  

968013921 

 

Reuniões em Julho 

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. 

3 

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 

“Num mundo que lhe parece sem finalidade, logo ab-

surdo, o homem desespera ou considera-se estúpido” 

(Gerald Messadié, História Geral de Deus). 

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

“Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual  

podereis apagar todos os dardos inflamados do  

Maligno” (Efésios 6:16). 

Da Bíblia 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
17  

   Mt 11:1-19     Lv 11-12     Pv 24  

   Mt 11:20-30     Lv 13     Pv 25  

   Mt 12:1-21     Lv 14     Pv 26  

   Mt 12:22-50     Lv 15-16     Pv 27  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22

