
1. Mantenha-se calmo. “Aquietai-vos e sabei que Eu sou 

Deus”. 

2. Aplique pressão directa de compreensão sobre a ferida. 

Que foi que causou o acidente? Poderia tê-lo evitado? Co-

mo se sente a parte infractora? E se as coisas fossem ao 

contrário? 

3. Lave a ferida com amabilidade para remover toda a rigi-

dez e espírito de vingança. 
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4. Cubra-a com o unguento do amor. Isso protegê-la-á de 

das infecções do ressentimento e amargura. 

5. Ligue o ferimento com perdão. Isso mantê-lo-á fora de 

vista, até que a ferida fique curada. 

6. Não arranque a crosta. Levantar o assunto reabrirá a 

ferida. Existem ainda perigos de infecção que podem provo-

car morte espiritual. 

7. Precavenha-se contra a auto-comiseração dolorosa e 

melindrosa. Muitas vezes referidas como sendo dores de 

retirada, à medida que o sintoma está puxando algo dos 

outros, especialmente aquilo que inflige o ferimento. O re-

médio é: aceitar as desculpas. 

8. Receita. Tome uma dose abundante de antibióticos da 

Palavra de Deus várias vezes ao dia, usando sempre a ora-

ção. Isto tem um efeito calmante e é um bom analgésico. 

9. Mantenha-se sempre em íntimo contacto com o grande 

médico. Dependa da sua força, alegria e paz, de forma a 

que isso possa ajudá-lo durante a convalescença. 

10. A recuperação total é alcançada quando o paciente é 

restaurado a uma completa comunhão e harmonia, especial-

mente com a parte infractora. 

 
Fonte: George Verwer, “Não voltar atrás”. 



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, 21 Fevereiro, 10H00  

Celebração da Palavra 
 

Quinta, 25 Fevereiro, 21H00  
Laços de Fé 

 
DOMINGO, 28 Fevereiro, 10H00  

Celebração da Palavra 
 

Quinta, 3 Março, 21H00  
Laços de Fé 

 
DOMINGO, 6 Março, 10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 
 

 

 

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/ 
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“A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com 

que vos ameis uns aos outros; porque quem ama aos 

outros cumpriu a lei.”  

(Romanos 13:8)  

George Verwer fundou há 50 anos a Operação Mobilização, 

uma organização missionária que começou na América 

Central e do Norte, estendendo-se agora a mais de 100 na-

ções de todo o mundo, com o envolvimento de equipas de 

voluntários em terra e dos navios Logos, Doulos, Logos II e 

agora, Logos Hope.   

Nos anos 80 o Doulos esteve no porto de Setúbal, tendo a 

Igreja do Jubileu cooperado com o seu trabalho missioná-

rio, e embarcado uma voluntária da nossa comunidade. 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
28  

   At 7:23-8:1     Dt 31-32     Jó 19  

   At 8:1-25     Dt 33-34     Jó 20  

   At 8:26-40     Js 1-2     Jó 21  

   At 9:1-25     Js 3:1-5:1     Jó 22  

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

