
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. 

 
IGREJA DO JUBILEU 

(Membro da Aliança Evangélica Portuguesa) 

Rua Frei António das Chagas, 47 
(Bairro Montalvão) 2900-092 SETÚBAL 

Telefone:  
265238218 

E-mail: 
igrejadojubileu.setubal@hotmail.com  

Site:  
http://igrejadojubileu.wordpress.com/ 

 

 

DOMINGO, dia 18,10H00  

(Celebração da Palavra) 

Quinta, dia 22, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 25,10H00  

(Celebração da Palavra) 

Reunião de Homens 

Quinta, dia 29, 21H00 (Ei-Man)  

Reunião de Mulheres 

Sexta, dia 30, 21H00 (Noite Branca) 

 

DOMINGO, dia 1 Fevereiro,10H00  

(Celebração Missionária com  

Ceia do Senhor) 

Pr. José A. Ribeiro 

 

 

II Assembleia Sinodal 

Sábado, dia 24, 15H00 

(Para todos os membros que têm 
um cargo na igreja) 

 

 

 

Contacto pastoral  

(em caso de urgência): 

968013921 

 

Reuniões 

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. 

Não entendo como é possível haver crentes a crer num 
Deus vivo e a proclamar que é Todo-Poderoso, mas ao 
mesmo tempo acreditam que esse mesmo Deus é tão mi-
núsculo que se sente ultrajado por um desenho reles, um 
filme idiota ou um livro estúpido.  
Convenhamos que o Deus Verdadeiro, Criador dos céus e 
da terra, nunca poderia ser ofendido pelas patetices dos 
homens, por mais graves que fossem.  
Então, quem se sente ofendido não será Deus mas os cren-
tes nesse Deus. Bom, mas se é assim, então não se diga 
que se mata em nome de Deus. Quem o faz, mata em seu 
próprio nome e por sua conta, devido à ofensa que sente, 
mas usa o nome de Deus em vão, de modo a justificar a 
raiva que sente contra o ofensor. 
No que toca à fé cristã, Jesus ensinou os discípulos não a 
matar quem os ofende ou persegue, mas a perdoar. Porque 
Deus é Amor. Este é um dos grandes desafios da fé.  B. L. 
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Sai ao 1º. e 3º. Domingos de cada mês. 

Matar em nome de Deus? 
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 Neste mundo passaremos 

por tribulações: “no mundo 
tereis aflições” (Jo 16:33). 

 Elas são permissão divina 

(não castigo). 

 São usadas por Deus com 

o propósito de nos tornar 
mais fortes. 

 A nossa fé tem que ser 

provada e comprovada. A 
fé não é fé antes de ser 
provada, assim como o 
amor não é amor antes de 
estar em acção. 

 Ele promete estar connos-

co nas tribulações: “eis 
que eu estou convosco 
todos os dias” (Mt 28:20). 

 As tribulações levam-nos 

sempre mais perto de Deus. 
A tribulação (ou prova) ensi-
na-nos a não ter fé em nós 
mas em Deus. 

 Ele promete-nos vitória nas 

tribulações: “somos mais do 
que vencedores, por aquele 
que nos amou” (Rm 8:37). 

 É através das tribulações que 

podemos compreender me-
lhor o poder de Deus (Abraão 
e Isaque em Moriá; David e 
Golias; Daniel na cova dos 
leões; os 3 jovens judeus na 
fornalha da Babilónia). 

 Deus é paz, mas ninguém 

pode apreciar verdadeira-
mente a paz se não tiver 
passado antes pela tempes-
tade. 

Princípios sobre  

o sofrimento do justo 
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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 

L
e

i
t
u

r
a

s
 
 

b
í
b

l
i
c

a
s
 

Pensamentos 

 (5) Cristianismo é… 
 
… saber ver nas outras pessoas, de todas as religiões, raças 
e etnias, a imagem e semelhança de Deus. 

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

Sabia que a palavra “DEUS” aparece 2.658 vezes no Antigo 
Testamento e 1.170 vezes no Novo, num total de 3.828 ve-
zes? 

Curiosidades bíblicas 

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
07  

   Lc 19.1-    Gn 32-33     Sl 25  

   Lc 19.28-    Gn 34     Sl 26  

   Lc 20.1-    Gn 35-36     Sl 27  

   Lc 20.27-    Gn 37     Sl 28  


