
 

“Na vereda da justiça está a vida: e no caminho da sua 

carreira, não há morte.” (Provérbios 12-28).  

A palavra caminho faz-me pensar. Vejo-a sempre co-

mo um pilar do sentido da vida. 

A Bíblia é um manual imenso de ensino acerca do ca-

minho. O próprio Jesus disse: “Eu sou o caminho”. O 

livro de Provérbios é riquíssimo no ensino destas coi-

sas: “Filho não te ponhas a caminho com eles, desvia 

os teus pés das suas veredas” (1:15).  

Isto fala-nos de escolher com quem queremos cami-

nhar: “Para o entendido, o caminho da vida é para ci-

ma, para que ele se desvie do inferno que está em bai-

xo” (15:24). Conhecimento traz direcção, mas a falta 
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O caminho (continuação) 

homem parecem direitos, mas o fim deles é muito 

mau. 

O coração do homem considera o seu caminho, mas 

quem lhe conduz os passos é o Senhor. Por isso nós, 

muitas vezes não entendemos o que se está a passar 

na nossa caminhada, entramos em confusão, começa-

mos a duvidar do propósito de Deus para a nossa vida 

e questionamos. 

Tenho ouvido tanto destas expressões em aconselha-

mento, e muitas vezes eu própria tenho as minhas in-

terrogações. Há coisas que eu não entendo: mas não 

me compete julgar, nem as pessoas nem sequer pen-

sar se será este o caminho que Deus quer para a mi-

nha vida. Uma coisa eu sei, eu estou no Caminho que 

é Cristo, o Senhor, e desejo caminhar com todas as 

minhas imperfeições, sabendo que Ele é que vai abrin-

do o caminho na medida em que eu me dispuser a 

percorrê-Lo.   

Vem aí o...  
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DOMINGO, dia 6 Setembro,10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

Festa de Abertura do Ano Lectivo 

(Ministério de Crianças) 

 

Quinta, dia 10 Setembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 13 Setembro,10H00  

Celebração da Palavra 

“Momento com…”  

 

Quinta, dia 17 Setembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 20 Setembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

 
 
 
 

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 Setembro 

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. 

 

Conheça e apoie o trabalho social da igreja, através da  

 

Associação Jubileu Mais: 

 

http://jubileumais.wordpress.com/ 

A igreja na internet 
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“Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o 

produto do vosso trabalho naquilo que não pode satis-

fazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a 

vossa alma se deleite com a gordura.” 

(Isaías 55:2)  

Da Bíblia 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
18  

   Mt 13:1-23     Lv 17-18     Pv 28  

   Mt 13:24-58     Lv 19     Pv 29  

   Mt 14:1-21     Lv 20-21     Pv 30  

   Mt 14:22-36     Lv 22-23     Pv 31  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/55/2

