
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 2, 10H00  

(Ceia do Senhor, com oferta especial  

para a Bíblia Missionária) 

Quinta, dia 6, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 9, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 13, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 16, 10H00  

(Celebração: Dia da Bíblia) 

Quinta, dia 20, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 23, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 27, 21H00  

(Reunião de Homens) 

Sexta, dia 28, 21h00  

(Reunião de Mulheres)  

 

 

 

Grupos de Comunhão 

Estão já a  funcionar em Setúbal, nas 
zonas de Aranguês (terças às 21H00) e 

Monte Belo (Sábados às 15H00).  

Informe-se e participe.  

 

 

Contacto pastoral urgente: 

968013921 

Reuniões em Novembro 

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. Procure controlar os seus filhos pequenos, de 

modo a não criar perturbação, nas reuniões em 

que não há Superigreja. 

5. Apoie as visitas, expressando acolhimento e 

simpatia. 

Desde o último do-
mingo de Setembro 
até hoje temos reflec-
tido, ao longo de seis 
celebrações de do-
mingo, sobre os Li-
vros de Esdras e Nee-
mias e os ensinamen-
tos preciosos neles 
contidos.  
Todo o estudo tem ido 
no sentido de aplicar 

à nossa vida espiri-
tual e comunitária os 
princípios ali exara-
dos e que são mui-
tos. 
A reconstrução faz 
parte do eterno pro-
pósito de Deus para 
a vida dos seus fi-
lhos. 
Por isso, “levantemo
-nos e edifiquemos!”  

O que Esdras e Neemias nos 

ensinam? 

“Aquele que 

habita no 

esconderijo 

do Altíssimo, 

à sombra do 

Onipotente 

descansará. 

 

Salmo 91:1  

Quinzenal 

Boletim do Jubileu 
Nº. 3 (3ª. Série) - Quinzenal  -  2 de Novembro de 2014 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/1


 

 

Maria Antónia Cabrita 
(Diaconisa) 
 

 

Aprendi a conhecer Jesus na 
Escola Dominical, apenas 
com oito anos, na minha terra 
(Alentejo). 

Hoje, com 64 anos, agradeço a 
Deus porque sempre me ajudou a 
vencer todas as dificuldades e 
lutas por que passei ao longo da 
vida. 
Estou muito grata por poder servir 
na minha igreja e ao meu Senhor. 

Pessoas 
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Acompanhe as notícias da igreja 
no sítio da Internet: 
 

igrejadojubileu.wordpress.com/ 
 

E no Facebook:  
 

Igreja do Jubileu 

A igreja na net 
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Pensamento 

(1) Cristianismo é…  
 

… mais do que liturgia, doutrina ou tradição, apesar de ser também 
tudo isso. Cristianismo é sobretudo vida, comunhão com Deus, teste-
munho e fé em acção.  

Conheça e apoie o trabalho 
social da igreja, através da 
Associação Jubileu Mais: 
 
http://
jubileumais.wordpress.com/ 

A palavra “Hebraico” vem de “Hebrom”, região de Canaã 
que foi habitada pelo patriarca Abraão na sua peregrinação, 
vindo da terra de Ur. 

Curiosidades bíblicas 

Leia a Bíblia toda 

 Semana                        
03  

   Lc 9.28-62     Gn 16     Sl 9  

   Lc 10.1-20     Gn 17     Sl 10  

   Lc 10.21-42     Gn 18     Sl 11  

   Lc 11.1-28     Gn 19     Sl 12  


