
Aquilo que me inquieta, não é tentar entender a vasti-

dão de mistérios e enredos que em Deus há, perturba-

me sim, constatar a enormidade de pessoas que, nes-

te mundo tenebroso e hostil, ainda consegue sobrevi-

ver sem Deus nas suas vidas.  

Há mais loucura em não vislumbrar Deus do que em O 
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A viagem (continuação) 

saber. Mesmo assim, O criador continua teimosamente 

a sussurrar todos os dias aos nossos ouvidos e cora-

ção a sua maravilhosa existência.  

Deus não só dá sentido à vida, é o próprio sentido de-

la.  

Dia 30 (Sexta-feira) 

Dia 30 (sexta-feira) terá lugar a primeira edição do Fórum 

Jubileu - a Fé num mundo em mudança.  

O tema é: “Bocage e Deus - uma dança a dois”.  

Sabia que o poeta (um dos maiores de sempre da língua 

portuguesa) era crente num Deus Criador? E que aconse-

lhou os jovens a crerem na Eternidade? E que se encon-

tram na sua obra possíveis influências do apóstolo Paulo? 

Venha ouvir e convide um amigo. 

 



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/ 

 
 

 

Quinta, dia 22 Outubro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 25 Outubro,10H00  

Celebração da Palavra 

(Atenção à mudança da hora.  

Entra em vigor o horário de Inverno.) 

 

Quinta, dia 29 Outubro, 21H00 

Excepcionalmente não há Laços de Fé. 

 

Sexta, dia 30 Outubro, 21H00 

Fórum Jubileu 

 

DOMINGO, dia 1 Novembro,10H00  

Celebração de Ceia do Senhor e 

Invocação do Dia da Reforma  

com orador convidado:  

Dr. Timóteo Cavaco,  

secretário-geral da Sociedade Bíblica  

de Portugal 

 

 

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 acolhi-

mento e simpatia. 
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Acompanhe as notícias da igreja no sítio da Internet: 
igrejadojubileu.wordpress.com/  e no Facebook: Igreja do Ju-
bileu. 
 
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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Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. 

Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que 

rega, mas Deus, que dá o crescimento. 

                                                          (1 Coríntios 3:6,7)  

Da Bíblia 

Inscreva-se já. 

  

É gratuito. 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
21  

   Mt 20:1-16     Nm 13-14     Ec 9:1-12  

   Mt 20:17-34     Nm 15-16     Ec 9:13-10:20  

   Mt 21:1-27     Nm 17-18     Ec 11:1-8  

   Mt 21:28-46     Nm 19-20     Ec 11:9-12:14  

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

