ELO

Série 5
Nº 1126
14 junho 2020

A verdade
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade ... (Efésios 6:14)
A Bíblia compara o cristão com um
soldado (2 Timóteo 2:3,4) e lembra
também que o crente está sempre em
constante luta (Efésios 6:12).
Nesta guerra é necessário termos algumas verdades bem claras. A primeira é que os soldados devem estar preparados (Efésios 6:10), devem conhecer as estratégias do inimigo (Efésios
6:11), devem conhecer não só as estratégias, mas o próprio inimigo (Efésios
6:12) e devem-se apropriar do armamento adequado (Efésios 6:13-19).
Deus, conhecendo as necessidades
dos cristãos, colocou à disposição dos
seus filhos diversas armas poderosas
para impedir a vitória do inimigo.
Paulo enumera as armas do cristão,
comparando-as com a armadura de
um soldado romano e diz que toda a
armadura é necessária para a segurança do corpo e para a sua defesa. Só
assim é possível resistir no dia mau e
prevenir qualquer ataque.
Para isso, temos de permanecer firmes na nossa relação com Cristo, levando a vida cristã a sério, pois só assim é possível enfrentar os males do
dia a dia, e sobretudo enfrentar os
dias de calamidade, quando o dia mau
do fim chegar.
A primeira peça de vestuário que Deus

nos assegura, diz respeito à verdade.
Deus é o autor da verdade e Jesus, o
filho de Deus, é a perfeita encarnação
da verdade (João 14:6). Por outro lado,
Satanás é o pai da mentira (João 8:44).
Satanás é muitíssimo hábil na manipulação dos factos e não existe armadilha tão subtil como a falsa informação, por isso não é surpresa que ele
faça uso disso contra os cristãos.
É algo desmoralizante e destrutivo,
mas ele não se cansa de usar a mentira para destruir casamentos, famílias, a Igreja e até a ordem e a paz social.
A mentira foi a primeira arma maligna que Satanás usou no Jardim do
Éden quando se aproximou de Eva. Ele
tentou-a para que comesse do fruto
da árvore que estava no meio do jardim, quando Deus a tinha proibido,
pois se o fizesse morreria. Mas Satanás disse-lhe exatamente o oposto do
que o Senhor lhe havia dito (Génesis
2:17 e 3:4).
Eva infelizmente preferiu dar crédito a
Satanás em vez a Deus. Adão também
foi enganado, juntos introduziram o
pecado nas suas vidas e, a partir daquele momento, na vida de todos
aqueles que viessem a nascer, incluindo todos os que estão vivos hoje (Ro-

Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. (Colossenses 2:2)

manos 5:12). Desde então, todos nós
passamos a acreditar facilmente em
mentiras, e algumas vezes até as proferimos, especialmente quando falamos a respeito de outras pessoas.
Também se tornou fácil enganarmonos a nós mesmos.
A palavra verdade, presente neste texto, tem a ver com a qualidade do que
é verdadeiro, um compromisso total
com a verdade do evangelho, com a
verdade que a mente restaurada pelo
Espírito Santo reflete num compromisso total com Deus.
Cingindo-vos com a verdade significa
ter a segurança e a proteção maior. É
a verdade que dá firmeza e segurança
na fé, convicções fortes e inabaláveis.
A verdade assumida, vivida, sustentada e testemunhada.
Esta imagem transmite-nos a ideia de
que os crentes, aconchegados por
esta peça da armadura, firmam-se
na palavra da verdade revelada no
evangelho e, como consequência, manifestam as características de um soldado do Senhor tanto em atitudes,
como em linguagem e conduta, resistindo assim ao Diabo e não lhe dando
oportunidade de pôr em perigo a nossa fé.
Para vencer esta guerra precisamos
cultivar a presença de Deus na nossa
vida e praticar as verdades contidas
na Palavra de Deus. Além disso, precisamos de ter como valor a sinceridade
e a integridade nos nossos relacionamentos.
Como povo de Deus, conhecemos,
amamos e vivemos a Verdade.
Pr. Rui Girão Henriques
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COVID-19
Depois de mais de dois meses sem
cultos presenciais e comunitários,
estamos já a reunir-nos pela terceira
semana consecutiva.
O Senhor seja louvado!
Ainda assim, é muito importante que
todos nós sigamos as indicações e
cumpramos as rigorosamente as
medidas de segurança.

Esta semana
Mensagem do pastor
O pastor pregará sobre o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 6, com
o tema “A Unidade do Espírito”.
Escola Bíblica Dominical
A direção da EBD tem estado a trabalhar juntamente com os professores
das diversas classes a fim de proporcionar o ensino das lições para várias
classes. Neste sentido, serão disponibilizadas no site da igreja as seguintes
lições, com os professores indicados:
• Jovens e Adultos - Miguel Leal
• Pré-Primários/Primários - Rute Ferreira
• Juniores - Filomena Nobre
• Adolescentes - Pedro Júnior
(via SKype)
Outras classes têm sugestões de atividades disponíveis no site da igreja.
Louvamos a Deus e agradecemos o
empenho e dedicação de todos na
obra do Senhor.
Contribuições
Continuamos a pedir aos irmãos que
pretendam fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas, que o façam para o
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Escala de serviço:
Durante este tempo de recomeço das
nossas atividades comunitárias, o Pastor estará sempre disponível para todos os irmãos, através de contacto telefónico.
O Pastor, a Direção e o Conselho Diaconal estarão continuamente a acompanhar toda a igreja para garantir que
ninguém fica sem apoio ou auxílio.
Colabore connosco, informando-nos
de alguma coisa que aconteça ou necessite
Plano de Contingência
Apelamos a todos os irmãos que leiam
o nosso Plano de Contingência a fim
de estarmos em condições de cumprir
todas as normas de segurança. Se por
qualquer motivo ainda não o tenha,
peça para que lhe façamos chegar. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso
alcance para que no depender de nós
continuemos a ter cultos públicos
presenciais na nossa igreja.
Comunidade
Vamos continuar a orar pelo fim desta pandemia. Os números de infetados está a subir no concelho de Sintra, com alguma incidência sobre as
freguesias do Cacém e da Agualva.
Isto traz-nos muita preocupação, mas
estamos nas mãos de Deus e sujeitos
à sua vontade. Sejamos-lhe fiéis e confiemos n'Ele.
EBD
A nossa igreja está a esforçar-se para
que os conteúdos da nossa EBD possam chegar a todos os irmãos. Se não
os recebe, contacte-nos para os fazermos chegar até si.
Apelamos a que todos os irmãos posELO 1126

sam assistir à sua lição EBD. A forma
como a igreja disponibiliza este material possibilita cada irmão poder assistir à lição da sua classe no horário que
mais lhe convir, mas não deixe de o fazer e de se alimentar com o estudo da
Palavra de Deus.
Doentes graves
A irmã Ofélia Felizardo (esposa do
pastor Sérgio, ex-pastor da nossa igreja) foi esta semana novamente de urgência para o hospital, com um quadro de AVC e infeção pulmonar. A Sua
situação é frágil, bem como a do seu
marido, de avançada idade.
O irmão Nicolau continua hospitalizado, está bastante fraco fisicamente e
desanimado. A irmã Doina conseguiu
fazer-lhe chegar comida caseira para
o animar, mas é difícil comunicar
com ele.
Oremos por estes dois casais, servos
do Senhor, por força e coragem no
meio da dor e da incerteza.
Cultos de oração
Já regressaram os nossos cultos de
oração. São às quartas-feiras pelas
19h00, no nosso salão de cultos. Todos
são bem-vindos! Estamos a estudar o
livro de Neemias e continuamos a
orar juntos pela nossa igreja e pela situação que estamos a viver.
Revistas da EBD e Lar Cristão
Chegaram as novas revistas da Escola
Dominical para as lições de jovens e
adultos, correspondentes aos mese de
junho a agosto.
Estão disponíveis igualmente as novas
revistas do Lar Cristão.
Por favor, no final do culto faça a sua
aquisição junto do introdutor.
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Parabéns
15/ Junho – Susana Bedane
Atividades Regulares:
Domingo:
10.00 - Escola Bíblica Dominical
11.00 - Culto de louvor e pregação
15:00 - Comunidade Centrada no Evangelho
Reunião União de Jovens
Agente M (3º domingo)
18.30 - Culto de adoração e edificação
Terça-feira:
16.00 - História bíblica no infantário
Quarta-feira:
15.00 - Momento espiritual no centro de dia
19.00 - Culto de oração e estudo bíblico
Quinta-feira:
16.00 - História bíblica no infantário
19:00 - Escola de Futebol Infantes do Rei
Sábado:
10:00 - Reunião Infantes do Rei (quinzenal)
Endereço Postal:
Rua D. Maria II, 33
Apartado 20
2735-296 Cacém
website: www.igrejabaptistacacem.org
E-mail: geral@igrejabaptistacacem.org
Telefones:
Igreja Baptista:

219 141 936
930 400 431
Escola de Música: 933 400 032
Centro Social Baptista:
Geral:
219 129 120
Fax:
219 129 129
Pastor: Rui Girão Henriques
Telef.: 965 831 838
E-mail: pastor@igrejabaptistacacem.org
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Ensina-nos a contar os nossos dias de tal
maneira que alcancemos corações sábios.
Salmo 90:12

Motivos de oração
Gratidão:
Pela possibilidade de ter cultos
públicos;
Pela proteção que Deus nos tem dado.

Súplicas: Saúde e/ou idosos:
Adélia Santos; Aida Pires; Ana
Clemente; Augusta Melo; Beatriz
Carvalho; Bebé Eva Campos (recuperação
de uma intervenção na língua); Georgete
Silva; Isabel Gonçalves; Laurentina
Amaro (Lar de idosos); Leonilde Silva (Lar
de idosos); Maria Luísa Pereira; Maria
Luísa Pereiro; Severina Rocha; Pastor
Sérgio e Ofélia Felizardo; Telmo Cunha
e Aida (Lar de idosos).

Outros:
Proteção espiritual para os membros;
Família da Dalila Raimundo (funcionária
do CSB);
Margaret Sanregre (recuperação);
Doina e Nicolae Leucă (na Roménia);
Encorajamento para os obreiros da
Igreja;
Pelos ministérios da Igreja (IR, EBD,
CSB, Agente M, Coro, etc.);
Pelo Projeto Boaz (CSB e CNP);
Pela unidade da nossa igreja.

