
Não existe outra via para a solidariedade humana senão a 

procura e o respeito da dignidade individual (Pierre Nouy).  

 

Não podemos controlar os nossos pensamentos. Ve-

jam bem o que me tem incomodado hoje, as minhas 

emoções de misericórdia.  

Boletim do Jubileu 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

Misérias e misérias 

(Cont. na pg. 2) 

Susete Lino 
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Misérias e misérias (continuação) 

Numa altura de Natal, organizei alguns cestos de Na-

tal, e um deles fomos entregar a casa de uma mulher, 

que quase não conhecia, mas a sua vida miserável foi-

me trazida por alguém que a conhecia muito bem. 

Até aqui tudo bem. O meu erro foi ter pedido a uma 

determinada pessoa para ir comigo entregar o dito ca-

baz.  

Esta pessoa quando entrou na casa da outra pessoa, 

e viu que tinha uns sofás razoáveis, que tinha televisão 

e o apartamento está localizado num bom bairro. 

Achou então que só por isso já não merecia o cabaz. 

Afinal onde estava a miséria? Era mesmo na pessoa 

que levei comigo, porque não se come sofás ao pe-

queno almoço, nem televisões ao jantar.  

A vida já me ensinou muitas coisas, e já vi na vida des-

sa pessoa muita miséria, moral, espiritual e financeira. 

E porque é que hoje me fui lembrar desta miséria hu-

mana? Desculpem-me lá, deve ser porque já me co-

meça a cheirar a Natal.  

Visite a livraria da igreja. 

 



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 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 

 

Quinta, dia 5 Novembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 8 Novembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

Associados da Jubileu Mais 

Assembleia Geral (11H30) 

 

Quinta, dia 12 Novembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 15 Novembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

PONTOS DE LUZ 

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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Ninguém que milita se embaraça com negócios desta 

vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guer-

ra. 

                                                            (2 Timóteo 2:4) 

Da Bíblia 

Inscreva-se já. 

  

É gratuito. 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
22  

   Mt 22:1-22     Nm 21     Ct 1:1-2:7  

   Mt 22:23-46     Nm 22:1-40     Ct 2:8-3:5  

   Mt 23:1-12     Nm 22:41-23:26     Ct 3:6-5:1  

   Mt 23:13-39     Nm 23:27-24:25     Ct 5:2-6:3  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2tm/2/4

