
O sucesso, o glamour e as conquistas são-nos expostos 

diariamente em outdoors, televisão, revistas e principalmen-

te nas redes sociais. 

Vendem atalhos ou mapas para alcançar mais rapidamente 

tais “conquistas”, pois é difícil admitir o facto de termos que 

traçar os nossos próprios caminhos e encontrar o que é vali-

oso (tesouro) para cada um de nós. 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

Enganados por vendedores 

de mapas 
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Diante disso, os vendedores de mapas vão ganhando lucros 

à nossa custa. São pessoas que dizem saber o caminho do 

sucesso, são os novos videntes. Se antes se procurava al-

guém para ler a sina na mão e dizer o destino, hoje essa 

função recai sobre os gurus do mercado, os grandes vende-

dores de mapas. 

O problema é que os vendedores de mapas não se envol-

vem connosco, eles não entram na mata para procurar o 

tesouro que você tanto busca. São bons no discurso, mas 

na prática tiram o corpo fora. 

Na era do marketing pessoal, os vendedores de mapas enri-

quecem e a maioria perde-se na vida com uma promessa de 

sucesso. 

A proposta do discipulado que Jesus estabeleceu não é 

uma proposta de dar dicas ao outro sobre o caminho do su-

cesso, mas sim de caminhar juntos, de buscarem juntos o 

grande tesouro chamado “sentido da vida”, muito mais como 

um guia na mata, do que um vendedor de mapas. 

O guia não sai a correndo na frente, ele anda ao ritmo do 

mais fraco do grupo, pois o guia também faz parte desse 

mesmo grupo. Se o grupo se perde, ele também se perde. A 

conquista do grupo é a conquista do guia também, e a con-

quista do guia é a conquista do grupo. 

Mas nesse mundo em que vivemos cada vez menos pesso-

as querem ser ou buscar guias e preferem vender e comprar 

mapas. 

“Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no 

meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido 

aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.” 

João 15:9,10. 

(Ultimato)                                                                            



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, 7 Fevereiro, 10H00  
Celebração de Ceia do Senhor 

 
Quinta, 11 Fevereiro, 21H00  

Laços de Fé 
 

DOMINGO, 14 Janeiro, 10H00  
Celebração da Palavra 

 
Quinta, 18 Fevereiro, 21H00  

Laços de Fé 
 

DOMINGO, 21 Fevereiro, 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 
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“Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça 

como o ribeiro impetuoso.” 

 

(Amós 5:24)  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
27  

   At 5:1-16     Dt 23-24     Jó 15  

   At 5:17-42     Dt 25-27     Jó 16  

   At 6     Dt 28     Jó 17  

   At 7:1-22     Dt 29-30     Jó 18  

Não nos esqueçamos de que a Bíblia é a nossa bússola na 

vida, e que nenhum vendedor de ilusões nos deve enganar. 

Nem mesmos aqueles que proferem o nome de Deus. Es-

ses são até os mais perigosos e enganadores. 

A vida cristã não é uma ilusão, a realidade de Cristo é in-

desmentível e na fé não há atalhos.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/am/5/24

