
No Salmo 50.15 lemos a maravilhosa promessa de Deus: "...invoca

-me no dia da angústia: eu te livrarei, e tu me glorificarás." 

Numa fábrica de tecidos, onde funcionavam teares muito complica-

dos, havia uma placa que dizia: "Se os fios se emaranharem, cha-

me o supervisor". Recentemente aconteceu o seguinte: os fios do 

tear de uma operária muito dedicada e hábil se enrolaram. Imedia-

tamente ela tentou desenredá-los, mas seus esforços somente 

tornavam maior a confusão. Finalmente, cansada e mal humorada, 

ela pediu ajuda ao supervisor. 

Boletim do Jubileu 
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Sai ao 1º. e 3º. domingos de cada mês. 

Deus não Rejeita a Quem  

O Invoca 
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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, 19 Junho, 10H00  
Celebração da Palavra 

Almoço-convívio  
(depois do culto)  

 
 

DOMINGO, 26 Junho, 10H00  
Celebração da Palavra 

 
 

DOMINGO, 3 Julho, 10H00  
Celebração de Ceia do Senhor 

 
 

11-16 Julho 
Musical Camp “Rute”  

para crianças e adolescentes 
(dos 7 aos 17 anos) 

 

 

 

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 

 

Este boletim não será publi-

cado nos meses de Julho e 

Agosto, regressando em Se-

tembro próximo. 

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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"Você mesma já tentou separar os fios?", perguntou ele. – "Sim". – 

"Por que você não me chamou, conforme a norma?" – "Fiz o me-

lhor que pude", respondeu ela. – "Lembre-se, ‘o melhor' em tal 

caso é me chamar!" 

Quantas pessoas neste mundo se assemelham a essa mulher! 

Elas são honestas, corajosas e trabalhadoras. Elas enfrentam a 

vida com determinação. Gostaríamos de resolver tudo sozinhos, 

dar conta dos problemas, pois não nos agrada pedir ajuda aos 

outros. Esforçamo-nos para encontrar a própria solução. Mas, to-

dos os esforços são em vão. No final, ficamos totalmente desani-

mados. 

Muitas vezes, as circunstâncias acabam se tornando tão difíceis 

que não conseguimos mais nos desvencilhar sozinhos dos proble-

mas. Quantas vezes um médico já teve de dizer a um paciente: 

"Mas, porque você não veio antes?" 

Quando alguém se encontra em tal situação, a única solução é ir 

ao Senhor Jesus e invocá-lO. Ele é a resposta a todos os nossos 

problemas e às muitas confusões provocadas pelo pecado. Sem 

Ele não podemos fazer nada – nem para nós mesmos, nem para 

outros. Jesus Cristo diz: "...o que vem a mim, de modo nenhum o 

lançarei fora" (Jo 6.37).  

Norbert Lieth  

 

“Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo 

para todo o sempre. Amém.” 

 

Romanos 16:27  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
35  

   At 24:10-27     Jz 21     Sl 46  

   At 25     Rt 1-2     Sl 47  

   At 26:1-18     Rt 3-4     Sl 48  

   At 26:19-32    
  1Sm 1:1-
2:11  

   Sl 49  

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

