
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 5, 10H00  

(Ceia do Senhor) 

Quinta, dia 9, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 12, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 16, 21H00 (Laços de Fé) 

Sábado, dia 18, das 9H00 às 17H00 

(Maratona de Oração) 

 

DOMINGO, dia 19, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 23, 21H00 (Laços de Fé) 

 

DOMINGO, dia 26, 10H00 (Celebração) 

Quinta, dia 30, 21H00  

(Reunião de Homens) 

Sexta, dia 31, 21h00  

(Reunião de Mulheres)  

 

 

 

Assembleia Sinodal 

(2ª. Sessão) 

18 de Outubro (15H00) 

Para todos os membros da igreja que exer-
cem um cargo na mesma. 

 

 

Contacto pastoral urgente: 

968013921 

Reuniões em Outubro 

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. Procure controlar os seus filhos pequenos, de 

modo a não criar perturbação, nas reuniões em 

que não há Superigreja. 

5. Apoie as visitas, expressando acolhimento e 

simpatia. 

O acto de 
aprender a man-
ter-se erecta e 
caminhar sem 
apoios ou aju-
das é um dos 
mais marcantes 
na vida de uma 
criança, mesmo 
que ela não te-
nha grande 
consciência dis-
so. 
Nem os pais lhe 
ensinam a teoria 
da marcha pe-
destre, apenas 
a estimulam a 
avançar. Há um 
impulso inato na 
criança que a 
empurra para 
diante. Levantar
-se e caminhar 
está inscrito nos 
seus genes co-

mo projecto de 
vida.  
Também nós, 
cristãos, temos 
gravado nos 
nossos genes 
“espirituais” o 
sentido do pro-
gresso, do 
crescimento 
pessoal, do 

avançar sem-
pre mais pa-
ra diante, em 
direcção ao 
Mestre. Olhar 
para trás po-
de ser fatal, 
como aconte-
ceu com a 
mulher de 
Loth.  

 Crescimento “(…) 

esquecendo-

me das 

coisas que 

atrás ficam, e 

avançando 

para as que 

estão adiante, 

prossigo para 

o alvo pelo 

prémio da 

vocação 

celestial de 

Deus em 

Cristo Jesus.” 

 
(Filipenses  

3:13-14) 

Quinzenal 

Boletim do Jubileu 
Quinzenal  -  5 de Outubro  -  2014 



 

No dia 18 de Outubro, sába-
do,  das 9H00 às 17H00, o 
templo estará aberto para 
oração.  
Os pastores revezar-se-ão 
para estar com os crentes 
que ali se dirigirem, durante 
um período de tempo que 

lhes seja conveniente, para estar 
em  espírito de oração, pedindo a 
Deus pelo novo ano pastoral. 
Às 15H00 terá lugar a 2ª. Sessão 
do Sínodo, destinada a todos que  
exercem um cargo na igreja. 
Bem-vindo. 
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Maratona de Oração 
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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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Pensamento 

"A vida é superficial. O próprio ser não 
passa de superfície. Quem conhece a 
profundidade conhece Deus."  

 

(Paul Tillich) 

Pode consultar a Bíblia no seu 
computador ou telemóvel, em 
qualquer lugar, através deste 
site: 
 

www.bibliaonline.com.br 
 

Ou adquirir uma Bíblia na Livra-
ria da igreja. 

Leia a Bíblia toda  

 Semana                        
01  

   Lc 5.27-39     Gn 1-2     Sl 1  

   Lc 6.1-26     Gn 3-5     Sl 2  

   Lc 6.27-49     Gn 6-7     Sl 3  

   Lc 7.1-17     Gn 8-10     Sl 4  

Marque com um X o que vai lendo 

A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tra-
dução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com D. 
Diniz (1279-1325).  

Curiosidades bíblicas 


