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265238218 

E-mail: 
igrejadojubileu.setubal@hotmail.com  

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

 

 

DOMINGO, dia 5, 10H00  

(Ceia do Senhor) 

Quinta, dia 9, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 12, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 16, 21H00 (Laços de Fé) 

Sábado, dia 18, das 9H00 às 17H00 

(Maratona de Oração) 

 

DOMINGO, dia 19, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 23, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 26, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 30, 21H00  

(Reunião de Homens) 

Sexta, dia 31, 21h00  

(Reunião de Mulheres)  

 

 

 

Grupos de Comunhão 

Em breve vamos começar as reuniões de 
Grupos de Comunhão nalgumas residências. 

Esteja atento e participe.  

 

 

Contacto pastoral urgente: 

968013921 

 

Reuniões em Outubro 

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. Procure controlar os seus filhos pequenos, de 

modo a não criar perturbação, nas reuniões em 

que não há Superigreja. 

5. Apoie as visitas, expressando acolhimento e 

simpatia. Deus convida o 
povo de Judá, 
pela boca do 
profeta Isaías, 
para uma espé-
cie de festa. 
Podemos ler 
esse convite e 
os seus porme-
nores no capítu-
lo 55 do livro do 
profeta.  
Aí, Deus apre-
senta-se como o 
Deus da abun-
dância, o Deus 
que não desiste 

e que também 
é o Deus da 
aliança, um 
Deus de propó-
sito e um Deus 
sem limites.  
Formular um 
convite destes 
a um povo so-
frido e exilado 
torna-o ainda 
mais surpreen-
dente, mas o 
profeta messiâ-
nico não se 
contém: “com 
alegria saireis e 

em paz se-
reis guiados, 
os montes e 
outeiros ex-
clamarão de 
prazer peran-
te a vossa 
face, e todas 
as árvores do 
campo bate-
rão palmas”. 
Mas o convi-
te de hoje é o 
mes-
mo. Basta 
estar atento 
e ouvi-lo.  

 Convidados para a festa 

“Porque há 

um só Deus, 

e um só 

Mediador 

entre Deus e 

os homens, 

Jesus Cristo 

homem.” 

 

 

(1 Timóteo 

2:5) 
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Caríssimos Amigos e Irmãos, 
 
Deixem-me partilhar convos-
co um sentimento que me 
bateu durante o culto na nos-
sa igreja, faz hoje uma sema-
na.  
Atravessei o deserto recente-
mente, por vezes com muita 
sede, quase roçando o de-
sespero, mas nunca questio-
nando a fé em Deus.  
O facto é que a pastora Suse-
te, no culto de domingo ante-
rior, tinha-se virado para mim 
e dito: “Que o Senhor te abra 
uma porta”. E Ele abriu mes-
mo... 
Gostaria de ter estado neste 
domingo na igreja, a partilhar 
convosco este grande mo-
mento, mas o relógio de Deus 

não é igual ao nosso, e assim tive 
que viajar de imediato para o es-
trangeiro, de encontro a essa 
porta de trabalho que Ele me ti-
nha acabado de abrir.  
Devo dizer que Ele me deu as 
condições para matar a sede e eu 
tentei fazer a minha parte para 
encontrar água. 
A minha intenção com este teste-
munho é a partilha da fé e da 
convicção de que o Senhor sem-
pre abre uma porta na nossa vida 
quando parece que já não há 
saída. 
Termino com uma frase do Salmo 
23: “O Senhor é o meu pastor e 
nada me faltará”. Amém. 
 
Setúbal, 12/10/14 
 
Ricardo F. 

Testemunho 
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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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Pensamento 

"As nuvens podem esconder uma estrela, mas elas passam 
e a estrela fica" . 
 

(Lucas Vauvenargues) 

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

A Bíblia foi escrita e reproduzida em diversos materiais, de 
acordo com a época e cultura das regiões, utilizando tábuas 
de barro, peles, papiro e até mesmo cacos de cerâmica. 

Curiosidades bíblicas 

Leia a Bíblia toda  

 Semana                        
02  

   Lc 7.18-    Gn 11     Sl 5  

   Lc 8.1-25     Gn 12     Sl 6  

   Lc 8.26-    Gn 13-14     Sl 7  

   Lc 9.1-27     Gn 15     Sl 8  


