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DOMINGO, dia 4, 10H00  

(Celebração de Ceia do Senhor) 

Quinta, dia 8, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 11, 10H00  

(Celebração da Palavra) 

Quinta, dia 15, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 18,10H00  

(Celebração da Palavra) 

Quinta, dia 22, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 25,10H00  

(Celebração da Palavra) 

Quinta, dia 29, 21H00 (Laços de Fé) 

 

 

 

Grupos de Comunhão 

Estão já a  funcionar em Setúbal, nas 
zonas de Aranguês (terças às 21H00) e 

Monte Belo (Sábados às 15H00).  

Informe-se e participe.  

 

 

Contacto pastoral  

(em caso de urgência): 

968013921 

 

Reuniões em Janeiro 

SEJA UMA BÊNÇÃO NO CULTO: 
 

1. Procure não chegar atrasado. 

2. Desligue o seu telemóvel. 

3. Evite movimentar-se na sala durante o culto. 

4. Apoie as visitas, expressando acolhimento e 

simpatia. 

Os cristãos são o povo do Li-
vro. Confrontados com a Pala-
vra de Deus (a Bíblia), que é a 
Revelação divina por excelên-
cia aos homens, muitos resis-
tem com argumentos falacio-
sos, infantis ou intelectualmen-
te desonestos. 
Crer na Bíblia significa, antes 
de mais, estar aberto aos cami-
nhos da fé. Ela não é (e nunca quis ser) um tratado científico, em-
bora tenha sempre andado à frente da Ciência. Mas não existe 
para aprofundar conhecimentos técnico-científicos. Essa tarefa 
pertence à academia, aos cientistas e investigadores. A Bíblia limi-
ta-se a ser – além de património cultural da Humanidade – a reve-
lação de Deus aos homens. A Bíblia não procura abordagens cien-
tíficas, apenas trata da alma dos seres humanos. 
Talvez por isso o escritor da Carta aos Hebreus diga, a certa altu-
ra: “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do 
que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da al-
ma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração” (4:12). Exactamente. O 
seu core business é o interior, a essência de homens e mulheres e 
a posição e atitude destes perante Deus, face à revelação que d’E-
le possuem. 
O papel das Escrituras não é decorativo mas invasivo. Penetra no 
íntimo do ser, de modo a desmontar os pensamentos e intenções 
da pessoa humana. De certo modo, a Palavra de Deus despe o 
homem que com ela se confronta, tornando-o vulnerável, despoja-
do de todas as capas culturais, religiosas e de toda a aparência. O 
apóstolo Tiago diz que estar face à Palavra de Deus é como ficar 
defronte do espelho: “Se alguém é ouvinte da palavra, e não cum-
pridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu 
rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se 
esquece de como era”(1:23-24). E este é o problema. Alguns não 
gostam do seu reflexo e preferem culpar o espelho, afirmando es-
tar estragado, e viram costas. B.L. 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 
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É triste ver tanta gente por 
esse mundo fora à procura de 
epifanias, a querer “ver” Je-
sus numa torrada, numa pi-
zza ou numa nuvem, quando 
Ele se dá a conhecer de for-
ma tão clara e objectiva na 

Sua Palavra. O que essas pes-
soas vêem no vidro do carro, no 
ferro de engomar ou na torrada, 
tanto poderá ser Albert Einstein, 
Karl Marx ou outro barbudo qual-
quer. A cegueira espiritual anda 
a par da sede pelo divino.  

Quer ver Jesus? Medite na Sua 

Palavra 
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Acompanhe as notícias da igreja 
no sítio da Internet: 
 

igrejadojubileu.wordpress.com/ 
 

E no Facebook:  
 

Igreja do Jubileu 

A igreja na net 
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Pensamentos 

 (3) Cristianismo é… 
 
                      …entender que antes do Trono vem a Cruz. 

Conheça e apoie o trabalho 
social da igreja, através da 
Associação Jubileu Mais: 
 
http://
jubileumais.wordpress.com/ 

A palavra “Bíblia” vem do grego “Biblion” e significa “livros”. A palavra 
“Evangelho” significa “Boa Notícia”, mas adquire outro significado, referindo-
se à história de Jesus (suas obras, morte e ressurreição) (Mc. 1.1). A pala-
vra “Apocalipse”, do grego “apocalipto”, significa “tirar o véu” ou “revelação”.  

Curiosidades bíblicas 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
06  

   Lc 16    
 Gn 27.46
-28.22  

   Sl 21  

   Lc 17    
 Gn.29.1-
30  

   Sl 22  

  
 Lc 18.1-
17  

  
 Gn 29.31
-30.43  

   Sl 23  

  
 Lc 18.18-
43  

   Gn 31     Sl 24  

http://www.pavablog.com/2014/12/28/as-aparicoes-de-jesus-em-2014/
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