
Talvez o maior exemplo de como Jesus fez uso do seu 
poder se encontre no evangelho de S. João, 13. Está 
escrito que Jesus, após ter ceado com os seus discí-
pulos, antes da crucificação, lhes lavou os pés. 
 
Naquele tempo era o servo mais humilde de uma casa 
(ou alguém a quem o dono da casa queria humilhar) 
que lavava os pés aos hóspedes que chegavam. 
Jesus depois de lhes ter lavado os pés, perguntou: 
compreenderam o que vos fiz?  
Vocês chamam-me Mestre e Senhor e dizem bem, 
porque o sou. Ora se eu sendo Senhor e Mestre vos 
lavei os pés, então fazei vós uns aos outros, porque 
Eu vos dei o exemplo.  
 
Essa é a fonte do verdadeiro poder, serviço e submis-
são aos outros. Paulo volta a dizer que, se há qualquer 
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O poder de Jesus (continuação) 

outro mandamento, tudo se resume nestas palavras: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo (Rom 13-9). 
No meu entender o que acontece quando há conflitos 
entre pessoas, é que muitos vêem de pessoas que 
não se conseguem amar a elas próprias, não se acei-
tam, e não se conseguem perdoar por causa de situa-
ções do passado. Ninguém pode amar os outros se 
não se ama a si mesmo.  
 
Como se pode amar e respeitar o outro se dentro da 
pessoas há raízes de amargura e um sentimento de 
revolta. Se há um sentimento de rejeição, como se 
consegue aceitar ou compreender o outro? Será difícil 
só até ao dia em que aconteça no seu coração o ver-
dadeiro milagre da Salvação, que é o homem nascer 
espiritualmente. O poder do amor é a fonte de todo o 
filho de Deus. Deus é forte porque Deus é Amor. 
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DOMINGO, dia 20 Setembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

Quinta, dia 24 Setembro, 21H00 

Reunião mensal de Homens 

 

Sexta, dia 25 Setembro, 21H00 

Reunião mensal de Mulheres 

 

DOMINGO, dia 27 Setembro,10H00  

Celebração da Palavra 

Almoço de Convívio 

 

Quinta, dia 1 Outubro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 4 Outubro,10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

 

 
 
 
 

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 

 

Próximas 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. 

 

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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E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é neces-

sário que eu faça para me salvar? 

E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás 

salvo, tu e a tua casa. 

                                                            (Actos 16:30,31)  

Da Bíblia 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
19  

  
 Mt 15:1-
20  

   Lv 24-25    
 Ec 1:1-
11  

  
 Mt 15:21
-39  

   Lv 26-27    
 Ec 1:12
-2:26  

   Mt 16     Nm 1-2     Ec 3:1-

   Mt 17     Nm 3-4     Ec 3:16
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