
Compromisso de Comunhão e Oração             

Actos 4:32 

Pensando nos temas – anual e mensal – 
“Comprometidos com Cristo” e, concre-
tamente, “comprometidos com a comunhão 
e oração”, somos desafiados a estabelecer 
metas claras de onde queremos chegar no 
final deste ano. Há uma grande necessidade 
de preparação para esse grande crescimento 
de comunhão e oração. É necessário levar-
mos a sério aquilo que tanto Paulo como 
Jesus fala sobre comunhão e oração. O exem-
plo de Paulo e de Jesus é um incentivo à 
nossa comunhão e à nossa dependência de 
Deus através de oração. Temos que assumir 
um compromisso de comunhão e oração, 
para que o amor de Deus seja visivel a toda a 
humanidade, por nosso intermédio. Para que 
os gentios de hoje ouçam as boas novas, 
proclamadas não com palavras mas com 
obras de verdade, precisamos assumir o 
compromisso de comunhão com Deus e uns 
com os outros através de uma intimidade em 
oração (João 17:21-23). Só assim podemos 
esperar e ver grandes coisas de Deus. 

A nossa visão de compromisso tem que ser 
muito clara para que tenhamos prazer e de-
sejar, acima de tudo, estar juntos em comu-
nhão e oração. Partilhar todas as coisas e to-
dos juntos com Deus, de tal maneira que nin-
guém se sinta só e tenha a convicção de que 
Deus está no controlo, que é o Senhor e dono 
de cada um, e zela pelos seus discípulos. Se a 
nossa visão for limitada a nossa vida será 
limitada, mas se a nossa visão for grande,  
alcançaremos  coisas grandes para o senhor, 
porque a nossa intimidade com Deus é muito 
grande, e onde há intimidade não há temor, 
não há medo, não há barreiras. 

Ter comunhão com Deus é ser íntimo com 
Deus. É ficar longe do que nos distrai da 
presença d’Ele. Não é suficiente conhecê-Lo, 
é necessário ter a Sua presença. Ex. 33:1,2. 

A comunhão com Deus crescerá na propor-
ção do tempo investido na oração individual 
e congregacional, A Igreja precisa orar junta 
para conhecer a vontade de Deus e experi-
mentar a presença de Deus de uma forma 
real, autêntica. Nós somos membros uns dos 
outros. Precisamos estar juntos para sermos 
efectivos na nossa acção. 

A Igreja dependente de Deus, é a Igreja unida 
em oração, com o mesmo sentimento, com o 
mesmo propósito. Comunhão é lugar de en-
contro, de amor e de partilha. Tal como a 
Igreja do 1º século, vivamos a nossa comu-
nhão com Deus e uns com os outros para 
estarmos preparados para os desafios e opor-
tunidades que teremos ao longo de 2012. 

Estamos numa nova etapa, num novo reco-
meço. At. 4:32 mostra como era desenvolvida 
a comunhão entre os primeiros cristãos. 
Neste tempo de incerteza devemos viver co-
mo eles. Agindo objectivamente, tendo uma 
atitude correcta tendo uma meta a alcançar: 
Aumentar nossa comunhão para nos estimu-
larmos e sustentarmos mutuamente. Assu-
mamos este compromisso com seriedade, sa-
bendo que o estamos a fazer diante de Deus 
Criador e sustentador de todas as coisas......... 
.......................................Pastor Heitor Gomes 

Encontros Especiais 
Reunião de Senhoras: Dia 04, Sábado, 15:30h. 
Amigos de Sião: Dia 25, Sábado, 15:30h 

 

Prestação de Contas 

Como as contas do mês não foram fechadas, 
aguardem informações no próximo boletim. 

 

Aniversariante do mês 
Veronica Santos: Dia 08, Quarta-feira. 
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Ao olharmos para a Igreja em Tiatira 
observamos que ela era ativa em obras, 
mas não perseverante na sã doutrina. Ao 
contrário, nós em Cantanhede, queremos 
ser ativos em obras e perseverantes na 
sã doutrina. Queremos ser assim porque 
entendemos que Jesus não terá contem-
plações nem desculpará a Igreja que per-
mitir infiltrações de falsos ensinos, falsas 
doutrinas ou membros que se afastem da 
santidade requerida por Jesus. 

Jesus fala das obras realizadas pelo povo 
da Igreja que fielmente servia a Jesus nos 
cultos, nas assembleias, nas reuniões. A 
fé que agrada a Deus é a fé ativa que se 
mostra pelas suas obras (Tiago 2:14-17). 
Os servos de Deus devem ser “sempre 
abundantes na obra do Senhor” (1 Corín-
tios 15:58), pois Deus nos criou para boas 
obras (Efésios 2:10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus menciona o amor da Igreja, cuidan-
do uns dos outros, visitando-se mutua-
mente, procurando demonstrara o amor 
de Deus às pessoas através do seu cuida-
do extremo, como sendo o princípio fun-
damental na vida do cristão. 

Jesus menciona o serviço que a Igreja re-
alizava em prol da humanidade. A Igreja 
estava atenta às necessidades do povo 
da cidade e procurava levar a mensagem 
de esperança, compaixão e misericórdia 
para com o povo aflito e sem rumo. Jesus 
faz referência à perseverança de alguns 
dos crentes em Tiatira. Ele conhece aque-
les que no meio da corrupção, do mun-
danismo procuravam perseverar na sã 
doutrina, a qual tinham aprendido dos 
apóstolos e, agora, a vivenciavam saben-
do que Cristo era real e que estava pre-
sente em todos os momentos. 
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 A importância da Igreja 



A importância da Igreja e  
o testemunho dos crentes             

Ao longo dos últimos meses, este boletim 
vem publicando mensagens que falam 
sobre a importân-cia da Igreja e a res-
ponsabilidade dos seus membros. No dia 
15 de Janeiro tivemos a oportunidade de 
ver, na prática, um testemunho pessoal 
dos resultados disso. Nossa igreja presen-
ciou a concretização destas mensagens 
quando participou do casamento do Ge-
sivaldo com a Leandra. Longe de ser 
aquele casamento preparado apenas 
pelas famílias dos nubentes – e só pelas 
famílias –, o casamento deste casal en-
volveu toda a Igreja. Não houve quem 
não participasse da bênção. O casamento 
do agora Casal Souza marcou o início de 
um ano que se apresenta como alvissa-
reiro para as atividades que estamos 
planejando. Num inusitado pronuncia-
mento no decorrer da cerimônia, a noiva 
falou sobre a importância da Igreja para a 
concretização daquilo que para ela era 
um verdadeiro sonho. 

O testemunho da    
Leandra Lubiana... Souza. 

Saibam vocês que é graças ao apoio e 
testemunho desta igreja que estou aqui 
hoje para celebrar o meu casamento. 
Desde que aqui cheguei recebi muito a-
poio, principalmente depois que o [meu 
filho] Henrique nasceu e depois de todas 
as complicações e dificuldades pelas 
quais passei.  Mas, antes disso tudo, 
Deus já havia mandado lá do Brasil um 
casal, que é a Verônica e o Roberto, para 
dar um bom testemunho e me fazer ver 

muitas coisas que não havia visto ainda. 
Por isso, quando o Henrique nasceu eu já 
estava com o propósito no meu coração 
de levar Deus a sério, coisa que até então 
eu não fazia, pois vivia sempre com um 
pé lá [no mundo] e outro cá. 

Quando o Henrique nasceu, eu recebi a 
primeira visita e foi justamente a do Pas-
tor [Heitor]. Bem, eu já havia proposto 
no meu coração que iria seguir uma igre-
ja, mas eu tinha em mente outra e não 
esta. Depois daquela visita, a primeira, eu 
olhei para o Henrique e falei comigo mes-
ma: “A partir de hoje tudo vai ser tudo di-
ferente em nossas vidas, e vai ser naque-
la igreja, naquela igreja que me acolheu, 
mesmo quando era apenas uma visitante 
ocasional, vai ser ali, naquela igreja, que 
nós vamos estar presentes durante o 
tempo em que estivermos em Portugal!” 

Quando minha família chegou a Portugal 
eu sequer imaginava que isto tudo fosse 
um dia a acontecer. Mas, Deus é mara-
vilhoso e me deu a oportunidade de co-
nhecer todos vocês! E hoje estamos aqui 
celebrando tudo isso. 

Depois que tomamos uma decisão, a par-
tir do momento em que deixamos de ser 
alguém que apenas se limita a ir à igreja 
e passamos a ter uma posição séria, de 
aceitar mesmo, aceitar a Jesus [em nosso 
coração], e passamos a ter a atitudes 
[que demonstram] que estamos levando 
Deus a sério, as coisas mudam. Apare-
cem provações e chegam disciplinas pe-
las quais Deus quer que passemos. Deus 
acaba assim por nos disciplinar para que 
possamos aprender, para que possamos 
dar testemunho de bons evangélicos. 

Assim, vieram as provas. E não foi fácil. 
Por outro lado, nós tivemos as bênçãos, 
que foram muito maiores e que superam 
e compensaram todas as provações. 

O Henrique nasceu e logo adoeceu. Este-
ve muito mal mesmo. Mas Deus de tudo 
o livrou, tudo mesmo. Ele poderia ter fi-
cado com seqüelas, mas não ficou. Ficou 
mal, mas graças a Deus, graças às ora-
ções desta igreja, o Henrique se curou. 

Depois, eu vi outro milagre tremendo 
acontecer na vida do meu filho! E Deus 
usou mais uma vez o testemunho da 
minha vizinha. A Verônica me disse que 
eu deveria orar para que Deus livrasse o 
Henrique do problema do refluxo que ele 
tinha. “Você deve orar pela saúde dos 
seus filhos”, ela me disse. Eu lhe respondi 
que já orava. Mas eu orava pela saúde da 
família em geral, sem especificar, sem 
colocar o problema diante de Deus.  

Quando ela me disse aquilo, fui para casa 
e à noite eu orei e falei: “Senhor, cura o 
Henrique deste refluxo, pois há muito 
tempo ele sofre com isso...” 

Depois da oração, eu vi o meu filho com-
pletamente curado! Logo de manhã, já 
senti a diferença, porque assim que ele 
mamava, já vomitava. Mas no outro dia, 
logo depois da primeira mamada, ela já 
estava completamente diferente. E daí 
por diante foi só melhoras. E como ele 
tem melhorado, graças a Deus! 

Muitas outras bênçãos aconteceram, e 
todas graças a Deus. 

Também como casal, tivemos que apren-
der. E como Deus nos disciplinou! Tive-

mos que passar por uma série de confli-
tos e de aprendizagem. E de bênçãos 
também, porque quando passamos pelas 
provas e vencemos, Deus nos dá forças, 
porque é só por Ele que nós passamos 
por estas barreiras e vencemos. 

Depois veio [a concretização] do nosso 
casamento civil lá no Brasil. Este era um 
dos desejos do nosso coração e Deus já 
sabia disso. Mas Ele sabia também que 
nós precisávamos antes ser disciplinados, 
para que depois as coisas acontecessem. 

Como vocês podem ver, o ano de 2011 
foi um ano assim, um ano de aprendiza-
gem. Nós, como casal, como pais, com 
nossos filhos, aprendemos muito. E tudo 
graças a Deus. Sei que temos ainda muito 
o que aprender, e creio que enquanto 
estivermos em Portugal será aqui, nesta 
igreja, que este aprendizado acontecerá. 
Será com vocês, irmãos de quem gosta-
mos muito, a quem amamos muito, será 
com vocês que estaremos a glorificar e 
agradecer a Deus. Obrigado pelas suas 
orações. Elas têm nos ajudado demais. Se 
hoje nós estamos aqui é graças a Deus, 
graças a vocês. 

Estamos celebrando este casamento, que 
era um sonho nosso e um desejo de to-
dos vocês, não é mesmo? Digo isso, pois 
todos que estiveram com a gente, desde 
o casamento civil, todos que estiveram 
na mesma expectativa, por causa do lon-
go processo de espera, sabem que não 
foi fácil. Mas, graças a Deus aconteceu.  

Por isso, muito obrigado a todos os 
irmãos e irmãs e a todos os amigos que 
estão presentes hoje aqui. Amém. 


