
Somente a Deus 
 

Texto extraído do calendário                 

Boa Semente. 

 

Porque, quem te faz diferente? E que 

tens tu que não tenhas recebido? E, se o 

recebeste, por que te glorias, como se 

não o houveras recebido?                         

(1 Coríntios 4.7) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750), um 

dos maiores compositores de todos os 

tempos, [autor do famoso ORATÓRIO DE 

NATAL] tinha fé e uma grande humildade 

acompanhada pela consciência da majes-

tade de Deus. Não era por simples costu-

me que terminava suas obras agregando 

as iniciais S.D.G. - Soli Deo Gloria: Somen-

te a Deus seja a glória. Em seus manuscri-

tos freqüentemente também se achavam 

as letras J.j: Jesus juvat – Jesus ajuda. 

Um biógrafo notou que em suas obras 

"Bach nunca esqueceu o que significa-

vam as expressões 'pecado', 'culpa', 

'morte' e 'experiência do efêmero'". Por 

isso se expressava com força no tocante 

ao perdão divino. 

Sua biblioteca era composta de livros de 

teoria musical e escritos cristãos. Os pri-

meiros foram conservados por seus fi-

lhos, mas, por falta de interesse, o mes-

mo não sucedeu aos livros cristãos. So-

mente uma Bíblia reapareceu tempos de-

pois nos Estados Unidos. É uma edição de 

1681, em três volumes, traduzida por 

Martinho Lutero. Nas margens havia ano-

tações de Bach. 

Alegra-nos muito saber que esse gênio 

da música era um Crente piedoso. Seu 

talento o fez grande na terra, mas sua fé 

o fez humilde e lhe permitiu se beneficiar 

da graça de Deus. Sua fé também o capa-

citou para o céu e a eternidade. Por meio 

de sua obra musical também glorificou a 

Deus. Sua música ressoará enquanto 

houver terra, sua fé ressoará enquanto 

houver céus!                                      
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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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     Números 13:23                Ano 2 – Número 13        Cantanhede, 08 de Dezembro de 2012 

─ Apocalipse 3.14-22 ─ 

 Somos um Corpo em Cristo 

A última carta das sete que temos         

vindo a analisar é a que foi escrita à  

Igreja de Laodicéia.Uma Igreja deca- 

pitada, isto é,  uma  Igreja  que cortou      

a dependência do corpo que é Jesus 

Cristo. Laodicéia era uma cidade muito 

rica, e as suas igrejas locais eram tam- 

bém do ponto de vista financeiro muito 

ricas. 

Pelo que Paulo escreveu à Igreja              

em Colossos (Cl 4:16), podemos       

deduzir que havia uma relação                

entre as duas Igrejas. Podemos, com mais 

pormenor constatar a constância e firmeza 

em Colossos e possivelmente Paulo pre- 

tendia alertar as duas Igrejas para os pe- 

rigos que tanto uma como a ou-     

corriam ao desvincular-se da sub-     

missão e obediência à vontade de Deus. É 

certo que notamos em  Colossos uma 

Igreja  firme e fundamentada na Palavra 

de Deus e em Laodi- céia uma Igreja que é 

comparada a vómi- to. Laodiceia era uma 

Igreja doente. Uma Igreja que estava 

espiritualmente doente e não reconhecia 

esse grave problema. Laodiceia não vivia  

honrando e glorificando a Jesus Cristo. 

A vida da Igreja não revelava santidade, 

não revelava unção. Era uma Igreja sem 

poder. Era uma Igreja morna, sem ter   

um posicionamento firme e correto di- 

ante de Deus. A Igreja de Laodiceia era 

uma Igreja sem compromisso com Cristo. 

Ao contrário desta Igreja, nós quere-   

mos ter, não só aparência de piedade       

e santidade, como queremos que         

esta caraterística seja uma reali-         

dade bem presente nas nossas vidas. Que- 

remos constantemente estar submissos à 

vontade de Deus para que ele sonde os 

nossos corações e os nossos pensa- 

mentos de tal modo que nos pos-      

samos arrepender e zelar por uma            

vida de santidade, de unção, de           

estudo e oração, cuidando uns dos  

outros para que nenhum caia e se ve-    

nha a afastar da comunhão com Deus. 

Queremos ser uma Igreja que receba 

elogios da parte do Senhor e não uma 

Igreja como Laodiceia que só recebeu 

exortação e alertas pela sua maneira        

de ser e de estar na sociedade. 

(continua...)  

 

seja a glória! 



Continuação da capa... 

Queremos, neste ano de 2012, viver uma 

vida de compromisso com Deus, com o 

corpo de Cristo de tal modo que possa-

mos crescer em maturidade e andar de 

maneira digna diante de Deus e do povo 

de Cantanhede para que todos creiam 

que Jesus é O Senhor. 

Queremos experimentar intimidade com 

Deus para recebermos encorajamento no 

momento da crise ou dificuldade que ve-

nha neste ano. Para isso é necessário 

perseverar  na sã doutrina e para perse-

verar é necessário batalhar, com Cristo, 

para vencer as lutas (Lc 22:28-30). 

Queremos neste ano ser cristãos sensí-

veis ao que o Espírito Santo tem a nos 

dizer para que sejamos praticantes da 

Palavra (Tiago 1:22). 

Queremos neste ano ter o calor espiritual 

da Igreja de Éfeso, ter o temor de Esmir-

na a fidelidade e a fé de Pergamo, a fé e 

as obras de Tiatira, sermos um povo ima-

culado como Sardes e observar a Palavra 

e os labores de Filadélfia. Queremos fa-

zer de Cristo o centro de nossas vidas. Vi-

vermos para Cristo, por Cristo e em 

Cristo. 

Aniversariantes do Mês 

Dia 3 de Janeiro: Helena Margalho        

Dia 12 de Janeiro: Pedro Pinto               

Dia 20 de Janeiro Sebastião 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tema Anual             
COMPROMETIDOS                   
COM CRISTO 

“Mas em nada tenho a minha vida por 

preciosa, contanto que cumpra com ale-

gria a minha carreira, e o ministério que 

recebi do Senhor Jesus, para dar teste 

munho do evangelho da graça de Deus”  

(Actos 20.24) 

JANEIRO: Comprometidos com a 
comunhão e a oração.                           
28/01 – Encontro de Casais 

FEVEREIRO: Comprometidos com o ensino. 

MARÇO: Comprometidos a implantação 
do Reino de Deus.                          
31/03 – Encontro de Casais 

ABRIL: Comprometidos com a 
transformação das nações                       
29/04 – Dia de Missões Mundiais – Culto 

das Nações 

MAIO: Comprometidos com a Família.       
19/05 – Encontro de Casais 

JUNHO: Comprometidos com a igreja                               
10/06 – Dia do Pastor 

JULHO: Comprometidos com a restauração 
plena do ser. 

AGOSTO: Comprometidos com o fruto do 
Espírito. 

SETEMBRO: Comprometidos com a 
cooperação.                                  
22/09 – Encontro de Casais 

OUTUBRO: Comprometidos com a 
unidade.                                          
21/10 – Celebração do aniversário da 

Igreja. 

NOVEMBRO: Comprometidos com a 
Palavra.                                        
17/11 – Encontro de Casais 

DEZEMBRO: Comprometidos com a 
Esperança. 

 
Prestação de Contas 

Movimento financeiro no mês de 
Dezembro: Acompanhe o movimento de 
entradas e das saídas mensais na nossa 
igreja, a fim de que cada um possa ser 
sensibilizado e mobilizado a cooperar na 
manutenção do culto ao Senhor em 
Cantanhede. “E veio todo homem cujo 
coração o moveu, e todo aquele cujo 
espírito o estimulava, e trouxeram a 
oferta alçada do Senhor para a obra da 
tenda da revelação, e para todo o serviço 
dela, e para as vestes sagradas.” Exodo 
35:21 

Entradas: 412,36 € 
Saídas: 437,11 € 

Pr. Heitor Gomes 

 

Programação           
Especial de Natal 

No dia 28 de Dezembro,                            o 

o coro da Igreja esteve no Lar da Santa 

Casa entoando hinos de Natal e distribuin-

do calendários com meditações bíblicas 

para 2012 e o livro “Jesus nossa única 

chance”. O acolhimento por parte dos 

utentes e das funcionárias foi muito calo-

roso e amigável, tendo surgido o desejo 

de que o coro possa voltar ao Lar, sempre 

que queira. Oremos por esta iniciativa. 

 Escola Bíblica 
Dominical... 

 

                                      Em Janeiro e Feverei-
ro   estamos a estudar os livros                    
de Números e Deuteronómio.                         

 O tema, “Vivendo nos Limites” nos dá uma 
importante oportunidade para conhecer- 
mos ainda mais as riquezas da Palavra de 
Deus e sua aplicabilidade para os dias de 
hoje. Se não tens participado das nossas 
aulas de EBD, chegue uma hora mais 
cedo, pois estudar a Bíblia Sagrada é 
fundamental para o crescimento no co- 
nhecimento de Deus. 
 


