
Deus encarrega sempre alguém de nos fazer chegar a 

Sua provisão.  

“Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada, e 

dois peixes, mas que é isto para tanta gente?”  

Jesus disse-lhes então que mandassem assentar toda 

aquela multidão. Passado pouco tempo o milagre da 

multiplicação da provisão aconteceu, ali bem aos olhos 

de todos os presentes. 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

O pouco e o muito 

(Cont. na pg. 2) 

Susete Lino 
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O pouco e o muito (continuação) 

Por vezes o que temos em mãos é muito pouco, e de 

facto não serve para muito, do ponto de vista da avali-

ação humana. Mas acontece que quando depositamos 

o que temos nas mãos do Mestre, é aí que se dá o mi-

lagre e a escassez se transforma em fartura. 

Não devemos olhar apenas para o que temos em 

mãos a cada momento. Temos que olhar, acima de 

tudo, para Aquele que tudo pode, e é capaz de fazer 

do pouco muito e ainda sobrar, depois das nossas ne-

cessidades supridas.  

É o que tenho visto acontecer na minha vida inúmeras 

vezes. Confia, irmão. 

 



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 15 Novembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

Quinta, dia 19 Novembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 22 Novembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

Quinta, dia 26 Novembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 29 Novembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

Quinta, dia 3 Dezembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

Sábado, dia 5 Dezembro, 13H00 

Almoço de Natal do  

Ministério de Homens (Ei-Man) 

 

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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E por que atentas tu no argueiro que está no olho de 

teu irmão, e não reparas na trave que está no teu pró-

prio olho?  

                                                               (Lucas 6:41)  

Da Bíblia 

Inscreva-se já. 

  

É gratuito. 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
23  

   Mt 24:1-31     Nm 25-27     Ct 6:4-8:4  

   Mt 24:32-51     Nm 28-29     Ct 8:5-14  

   Mt 25:1-30     Nm 30-31     Jó 1  

   Mt 25:31-46     Nm 32-34     Jó 2  

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

