
 

Boletim do Jubileu 
Nº. 28 (3ª. Série)  -  Quinzenal  -  3 de Janeiro de 2016 

Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

Há um novo caminho a  

percorrer  em 2016... 
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Um olhar de fé 

                                                                                       
O primeiro dia do ano, além de Ano Novo é também consi-
derado o Dia Mundial da Paz.  
 
Jesus Cristo chamou-nos a ser pacificadores (não pacifis-
tas), isto é, construtores da paz. Mas como podemos nós 
cumprir esse desígnio? Fechamos os olhos a toda a injusti-
ça que grassa por esse mundo fora? Decerto que não.  
 
Assim como Jesus foi sensível ao sofrimento que sabia que 
Jerusalém iria sofrer, e que havia de ser causado pelo casti-
go da sua incredulidade, e por isso chorou sobre ela, assim 
também nós temos que nos confrontar e conviver com a 
injustiça, a dor e o sofrimento dum mundo que “está no mali-
gno”.  
 
Então como podemos lidar com isso? Através do olhar. O 
nosso olhar sobre o mundo é espiritual. E isso permite-nos 
ver “o invisível”, isto é, permite-nos um olhar de fé.  
 
S. Paulo dizia que o homem natural não entende as coisas 
de Deus. Apenas o homem espiritual o consegue. E por-
quê? Porque o seu olhar é diferente. Por isso pode discernir 
o mundo espiritual.  
 



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. 
 

A Igreja do Jubileu é independente de 
denominações. Foi fundada em Setúbal 

em 1947 e é membro da Aliança 
Evangélica Portuguesa.  

Visite o nosso site: 
https://igrejadojubileu.wordpress.com/ 

 
Rua Frei António das Chagas, 47 

(Bairro Montalvão) 2900-092 SETÚBAL 
Telefone: 265238218 

E-mail: 
igrejadojubileu.setubal@hotmail.com  

 

 

 
DOMINGO, 3 Janeiro, 10H00  
Celebração de Ceia do Senhor 

 
Quinta, 7 Janeiro, 21H00  

Laços de Fé 
 

DOMINGO, 10 Janeiro, 10H00  
Celebração da Palavra 

 
Quinta, 14 Janeiro, 21H00  

Laços de Fé 
 

DOMINGO, 17 Janeiro, 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 

Inscreva-se já. É gratuito. 

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 net 
3 

L
e

i
t
u

r
a

s
 
 

b
í
b

l
i
c

a
s
 

Vemos como Deus vê. 
Deus não vê impossíveis, 
porque tudo pode. Onde 
nós vemos dificuldades, 
Deus vê oportunidades. 
 
Neste novo ano ouse olhar 
à sua volta, mas um olhar 
de fé. Veja como Deus vê, 
e tenha um excelente 2016, 
repleto de bênçãos, vitó-
rias, e sobretudo com a 
Presença do Senhor na sua 
vida.   
 
B. Lino 
 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
25  

   Mt 27:32-66     Dt 7-8     Jó 7  

   Mt 28     Dt 9-10     Jó 8  

   At 1     Dt 11-12     Jó 9  

   At 2:1-13     Dt 13-14     Jó 10  

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas  

que se não vêem.” 

 

Hebreus 11:1  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/1

