
“Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos 

desamparou o nosso Deus; antes estendeu sobre nós, 

beneficência, perante os reis da Pérsia, para vivermos, 

para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurar-

mos as suas assolações, e para que nos desse, uma pa-

rede em Judá e em Jerusalém” (Esdras 9:9). 

Deus concede sempre uma segunda oportunidade de 

repormos o que se quebrou, Deus é um Ser restaurador, 
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Motivação restauradora 

(Cont. na pg. 2) 

Susete Lino 
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Motivação restauradora (continuação) 

e sempre nos vai dar a oportunidade de repor tudo que 

ficou em falta para com Ele. 

Toda a destruição, todo o engano e desobediência. O 

profeta Esdras dá-nos essa motivação restauradora da 

casa do Senhor. O descalabro em que deixaram a casa 

do Senhor leva Neemias a entrar numa tristeza profunda, 

quando recebeu a notícia da assolação em que se en-

contrava aquela cidade de Judá. E Deus levanta então 

este homem para reconstruir, mas começou por se mover 

de tristeza. Ora, jejua e Deus dá-lhe tempo e recursos 

para fazer toda aquela restauração.  

Neemias foi um motivador, levou atrás de si muitos ou-

tros para fazer a obra. Eu creio que será sempre assim, 

enquanto houver Igreja na terra. Muitos serão chamados 

a restaurar o que se julgava perdido.  

 



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 6 Dezembro,10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

Almoço de Natal  

e comemorativo do 30º aniversário da  

ordenação pastoral  

do Pr. Brissos Lino 

 

Quinta, dia 10 Dezembro, 21H00 

Laços de Fé 

 

DOMINGO, dia 13 Dezembro,10H00  

Celebração da Palavra 

 

Quinta, dia 17 Dezembro, 21H00 

Laços de Fé (especial de Natal) 

 

DOMINGO, dia 20 Dezembro,10H00  

Concerto de Natal 

Participação infantil 

 

 

 

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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“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há 

em mim bendiga o seu santo nome.” 

                                                            Salmo 103:1  

Da Bíblia 

Inscreva-se já. 

  

É gratuito. 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
24  

   Mt 26:1-25     Nm 35-36     Jó 3  

   Mt 26:26-40     Dt 1-2     Jó 4  

   Mt 26:47-75     Dt 3-4     Jó 5  

   Mt 27:1-31     Dt 5-6     Jó 6  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/103/1

