
O orgulho verdadeiramente diabólico aparece quando você 

olha para os outros com superioridade e não se importa com 

o que eles pensam de você.  
É claro que é certo, e muitas vezes é o nosso dever, não 

ligar para o que as pessoas pensam de nós, se o fizermos 

pelo motivo justo; isto é, porque estamos muito mais preocu-

pados com o que Deus pensa. Acontece que o homem orgu-

lhoso tem uma razão diferente para não se importar. Ele diz: 

“Por que eu deveria preocupar-me com o aplauso daquela 

gentalha, como se a opinião dela valesse alguma coisa? E 
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se valesse, seria eu aquele tipo de homem que ruboriza de 

prazer diante de um elogio, ou alguma garotinha em sua 

primeira dança? Não, eu tenho uma personalidade formada, 

adulta. Tudo o que eu fiz até hoje foi para satisfazer os 

meus próprios ideais, ou a minha consciência artística, ou 

as tradições da minha família, ou então, porque eu sou as-

sim mesmo. Se essa turma aprecia o que fiz, tudo bem. Eles 

não significam nada para mim”.  

Dessa maneira, o orgulho pode até agir como exterminador 

de vaidades; pois, como eu disse há pouco, o Diabo adora 

“curar” um pequeno defeito, presenteando você com um 

grande. Devemos procurar não ser vaidosos, mas nunca 

devemos nos fazer valer do nosso orgulho para curar a nos-

sa vaidade. 

 

(In “Um Ano com C. S. Lewis”, Editora Ultimato) 

 

http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/um-ano-com-c-s-lewis


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 Abril, 10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 
 

Sexta, 8 Abril, a partir das 21H00  
Abril no Cenáculo à Sexta 

Tertúlia: “A verdade e a mentira” 
 

DOMINGO, 10 Abril, 10H00  
Celebração da Palavra 

 
Sexta, 15 Abril, a partir das 21H00  

Abril no Cenáculo à Sexta 
Apresentação de livro 

 
DOMINGO, 17 Abril, 10H00  

Celebração da Palavra 
 

Sexta, 22 Abril, a partir das 21H00  
Abril no Cenáculo à Sexta 
“Os livros da minha vida” 

 

PONTOS DE LUZ 

Ministério com Crianças 

Aos Domingos 
 

“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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“Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espiri-

tuais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso cora-

ção; Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, 

em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”. 

(Efésios 5:19,20)  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
30  

   At 11:19-30     Js 13-14     Jó 27  

   At 12     Js 15-17     Jó 28  

   At 13:1-25     Js 18-19     Jó 29  

   At 13:26-52     Js 20-21     Jó 30  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/19,20

