
Salmo 37:24: “Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o SE-

NHOR o sustém com a sua mão”.  

 

O que não falta, na nossa vida, são obstáculos e armadi-

lhas. O Inimigo faz de tudo para nos derrotar e manter arra-

sados. A Bíblia, porém, nos garante uma promessa: ”O Se-

nhor firma os passos de um homem, quando a conduta des-

te O agrada. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor 

o toma pela mão” (Salmo 37:23-24). 

Boletim do Jubileu 
Nº. 35 (3ª. Série)  -  Quinzenal  -  17 de Abril de 2016 

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

O Senhor segura-nos a mão 
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Crente nenhum deveria ficar surpreendido, cada vez que 

enfrente problemas, injustiças, dificuldades. Desde logo é 

bom nunca esquecer que Jesus foi o primeiro a alertar 

quanto às “tribulações” que o mundo nos coloca no cami-

nho. Pedro, por sua vez, confirma estarmos cercados pelas 

forças do mal. Quanto a Paulo, em várias epístolas confirma 

as “astutas ciladas do Diabo”. Todos, entretanto, repetem a 

mensagem básica de Davi: o filho de Deus, “ainda que tro-

pece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão”. 

Nós, discípulos de Cristo, tropeçamos. E fazêmo-lo, princi-

palmente porque somos tentados a resolver os nossos pro-

blemas por conta própria. Sem levar muito a sério a mão 

estendida de Deus, disposta a dar-nos segurança. Mesmo 

sabendo disso, o Senhor não desanima e não nos lança 

fora. A vida cristã é um desafio constante. Um dos desafios 

chama-se fé. Será que acreditamos no poder de Deus, 

quando Ele estende a Sua mão de ajuda? Os que acreditam 

nunca ficaram derrotados. Pr. Olavo Feijó 
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A Igreja do Jubileu é independente de 
denominações. Foi fundada em Setúbal 

em 1947 e é membro da Aliança 
Evangélica Portuguesa.  
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DOMINGO, 17 Abril, 10H00  

Celebração da Palavra 
 

Sexta, 22 Abril, a partir das 21H00  
Abril no Cenáculo à Sexta 

“Histórias de vida” 
 

DOMINGO, 24 Abril, 10H00  
Celebração da Palavra 

 
Sexta, 29 Abril, a partir das 21H00  

Abril no Cenáculo à Sexta 
“Os livros da minha vida” 

 
DOMINGO, 1 Maio, 10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 
Início das celebrações do 69º.  

aniversário da igreja 
 

 

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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“Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não de-

samparará o seu povo; porque aprouve ao Senhor  

fazer-vos o seu povo.” 

(1 Samuel 12:22)  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
31  

   At 14     Js 22     Jó 31  

   At 15:1-21     Js 23-24     Jó 32  

   At 15:22-41     Jz 1     Jó 33  

   At 16:1-15     Jz 2-3     Jó 34  

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

