
“Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para 
teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu ser-
vo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direi-
ta nem para a esquerda, para que prudentemente te con-
duzas por onde quer que andares.  

Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes 
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 
conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então 
farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedi-
do.” (Josué 1:7-8) 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

Esforça-te e tem bom ânimo 
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Chegara o momento crucial na vida de Josué, o mo-

mento de assumir a liderança do povo, bem na hora de con-
quistar a terra prometida, o que exigiria duras batalhas. Du-
as coisas eram fundamentais naquele momento: esforço e 
muito bom ânimo. Qualquer vacilação ou retrocesso poderia 
significar a vitória dos inimigos. 

Momentos também cruciais, tais como o de Josué, 
nós temos encontrado na vida, e os mesmos elementos in-
dispensáveis que Deus instruiu Josué a ter, serão funda-
mentais para a vitória sobre as circunstâncias adversas que 
se levantam contra nós. Se Deus vir em nós esforço e bom 
ânimo para batalhar pelo seu reino, ele derrubará as mura-
lhas à nossa frente e derrotará todos os nossos inimigos! 
Não foi isto que fez a Josué? 

Se abaixarmos a guarda diante das duras lutas des-
ta vida, se permitirmos que a fraqueza nos domine a nossa 
derrota será inevitável: “Se te mostrares fraco no dia da an-
gústia, é que a tua força é pequena.” (Provérbios 24:10). Se 
resistirmos em nome do Senhor dos exércitos ele derrubará 
os gigantes. O salmista transmitiu esta mesma promessa: 
“Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o 
fará.” (Salmos 37:5). Quando fazemos o que devemos e 
confiamos no Senhor, o restante, por mais impossível que 
pareça, Ele faz. 

O segredo para que Josué tivesse bom ânimo era a 
meditação constante na palavra de Deus: “Não se aparte da 
tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite,”. O 
seu principal esforço deveria ser praticar esta palavra: “para 
teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei”. Feito isso a 
sua vitória estaria garantida: “para que prudentemente te 
conduzas por onde quer que andares”. 

Connosco não será diferente, o Deus de Josué é o 
nosso Deus e Ele não mudou. Se nos esforçarmos realmen-
te para viver a sua palavra, seremos em tudo mais que ven-
cedores! 

Prosseguindo firme sem esmorecer, buscando na 
palavra de Deus graça e sabedoria para resistir pela fé, cer-
to de que, no Senhor, a minha vitória é certa! 

 
S. Gouveia 

 
 

 

  



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, 1 Maio, 10H00  
Celebração de Ceia do Senhor 
Início das celebrações do 69º.  

aniversário da igreja 
 

Sexta, 6 Maio, 21H00  
Maio no Cenáculo à Sexta 

Mini-concerto com Marcos Félix 
“A música na Bíblia”  

 
DOMINGO, 8 Maio, 10H00  

Celebração da Palavra 
 

Sexta, 13 Maio, 21H00  
Maio no Cenáculo à Sexta 

“A nossa amada irmã Maria” 
 

DOMINGO, 15 Maio, 10H00  
Celebração da Palavra 

 

 

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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“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para 

as boas obras, as quais Deus preparou para que andás-

semos nelas. 

(Efésios 2:10)  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
32  

   At 16:16-40     Jz 4-5     Jó 35  

   At 17:1-15     Jz 6     Jó 36  

   At 17:16-34     Jz 7-8     Jó 37  

   At 18     Jz 9     Jó 38  

Comunhão - Convívio - Bênção 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/2/10

