
Compromisso com o Ensino 

Durante o mês de Fevereiro focamos a nossa 
atenção no compromisso com o ensino. Gos-
taria de deixar, como reflexão, algumas ideias 
que foram sendo desenvolvidas ao longo do 
mês passado. 

A primeira é que estamos comprometidos 
com o ensino, porque conhecemos o autor 
de todo o ensino da Palavra de Deus. Cremos 
que Ele é soberano, o todo poderoso, o 
Senhor, o Santo. Cremos que Deus nos dei-
xou um ensino cheio de sabedoria para nos 
conduzirmos dignamente diante dos homens 
e diante Dele. Sabemos que Deus não mente 
e o reverenciamos, nos comprometendo com 
o Seu ensino. 

A segunda ideia é que estamos comprometi-
dos com o Ensino da Palavra porque Deus nos 
ordenou que observássemos os Seus man-
damentos e os seus estatutos e que os viven-
ciássemos diariamente para que os nossos fi-
lhos e os filhos dos nossos filhos O viessem a 
conhecer, a amar e reverenciar. Estamos 
comprometidos com o ensino porque sabe-
mos que esse ensino é o melhor que pode-
mos delegar aos nossos filhos. 

A terceira ideia é que estamos comprometi-
dos com o ensino, na medida em que vive-
mos de uma maneira digna, sendo honestos, 
zelosos porque sabemos que Deus está pre-
sente e espera que sejamos santos. Para que 
alcancemos a santidade necessitamos de co-
nhecer e praticar Verdade que está na Pala-
vra de Deus. 

A quarta e última ideia é que estamos com-
prometidos com o Senhor na divulgação da 
Sua Palavra, pois é ela que tem poder para 
salvar todos os homens. Por essa razão ama-
mos o ensino da Palavra de Deus que é minis-
trado nos nossos lares e no templo e temos 
prazer em estar em comunhão uns com os 

outros para aprendermos e nos estimularmos 
ao amor e às boas obras. 

Que Deus nos fortaleça para que sejamos 
uma Igreja, comprometida, não em palavras 
apenas, mas na prática do que aprendemos 
diariamente da Palavra de Deus......................               
.                                        Pastor Heitor Gomes 

Prestação de Contas                

Janeiro                                   
Entradas: €464,73                                       
Saídas: €426,14                                    
Ministério Zeladoria: € 21,31                   
Ministério Igreja: € 46,03                           
Ministério Beneficência: € 58,80                 
Ministério patrimonial: €300,00                        
Saldo positivo para Fevereiro: €38,59 

Fevereiro                               
Entradas: €560,30                                      
Saídas: €453,28                                    
Ministério Zeladoria: € 78,04             
Ministério Igreja: € 75,24                   
Ministério Beneficência: € 00,00              
Ministério patrimonial: €300,00                
Saldo positivo para Março: € 107,02 

 

Aniversariante do mês 
Joaquim Cristo, dia 3.                     

Manuela Vera Cruz, dia 16 (924329476)                                          

Roberto Kedoshim, dia 20 (916370689) 

Igreja Baptista em Cantanhede           
Rua Marquês de Marialva, n° 35 – 3060-184                                                                                                 

Pr. Heitor Gomes: 239 948 129 / 917 187 551                                      

Nossa Programação                                                              

Quarta-feira, 20h – Oração e Estudos Bíblicos 

Domingo, 17h – Escola Bíblica Dominical 

Domingo, 18h – Culto Dominical 

 

 

 

 

No dia 25 de Fevereiro, Shabat, nossa igreja 
deu um importante passo bíblico, quando 
realizou o Primeiro Encontro dos Amigos de 
Sião em solo europeu. O movimento interna-
cional, que têm mais de 40 anos, acontece 
agora nos EUA, no Brasil e em Portugal. E em 
Cantanhede. E na nossa Igreja.  

Fundamentado em três compromissos bási-
cos, os Amigos de Sião se reúnem para co-
nhecer mais as Profecias Messiânicas, as pro-
messas de Deus para o Seu povo e para a Sua 
igreja, as Festas e a Cultura Judaicas, além de 
aprender a cantar louvores na língua que 
Jesus falou e provar a Culinária do Seu Povo. 

 

 

as obras (Efésios 2:10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus menciona o amor da Igreja, cuidan-
No primeiro evento, os Amigos de Sião 
conheceram a estrutura dos Encontros e a 
forma como os próximos acontecerão. Além 
disso, saborearam as deliciosas Oznei Haman 
(Orelhas de Haman), prato principal da Chag 
Purim, a mais alegre das festas judaicas e que 
acontece nos próximos dias 7 e 8 de Março.  

Tendo como base três versículos do Tanach 
(Antigo Testamento), os Amigos de Sião se 
comprometem a Orar pela Paz de Jerusalém 
(Salmos 122.6); a amar a capital eterna do 
Povo de Deus, unificada e indivisível (Isaías 
62.1) e a compartilhar que Jesus reinará 
sobre o mundo à partir dela (Jeremias 3.17). 

momentos. 

 

 

 

 

 

A importância da Igreja e  
o testemunho dos crentes             

boletim baptista 
de cantanhede 

     Números 13:23                Ano 2 – Número 15        Cantanhede, 04 de Março de 2012 

 Encontro dos Amigos de Sião 

 



 

 

No dia 11 de Fevereiro aconteceu o Quarto 

Encontro de Senhoras da Igreja Baptista em 

Cantanhede. O casal Alvimar e Meiriely abriu 

generosamente as portas do seu lar para aco-

lher tão importante evento. 

Enquanto as senhoras participavam de um 

edificante estudo, conduzido pela irmã mis-

sionária Verónica Kedoshim, os miúdos tive-

ram momentos de lazer “in door”, uma vez 

que o frio não estava nada estimulante. 

Paralelo a isso, os esposos “cobriam a reta-

guarda” feminina, apoiando a supervisão dos 

miúdos, nos eventuais imprevistos familiares 

– como a troca de fraldas – e a preparação do 

agradável banquete que se seguiu ao estudo: 

Pizzas! 

Para que toda a igreja possa ser estimulada a 

participar do próximo encontro, há no blog 

da igreja, que pode ser acessado no endereço 

www.baptistasdecantanhede.wordpress.com, 

diversas fotos do evento. 

LIÇÕES NO LIVRO DE RUTE 

O texto base usado por Verónica, falava de 

Rute, uma das mulheres mais fascinantes 

citadas na Bíblia. Destacava que o Livro de 

Rute foi escrito para nos ajudar a ver os sinais 

da graça de Deus em nossa vidas, e para nos 

ajudar a confiar nesta graça, mesmo quando 

as nuvens sobre nós são tão grossas que não 

podemos ver a estrada e nem os seus sinais. 

Foi destacado também a importância de 

lembrarmos que foi Deus que agiu no sentido  

 

 

de transformar cada revés enfrentado por 

Rute num trampolim para a alegria. Falou-se 

também a respeito do fato de que Deus, em 

todas as nossas amargas experiências, está 

sempre planejando algo que redunda em 

bênçãos para o nosso bem. 

Estimulamos a todas a irmãs (e irmãos) que 

não tiveram a oportunidade de participar 

deste Encontro, que leia o pequeno livro de 

Rute – apenas quatro capítulos – e procure 

var a grandeza das lições ali contidas. Lições 

que foram esmiuçadas no estudo apresenta-

do neste encontro e que destacamos aqui 

três dos mais importantes aspectos. 

O PRESENTE QUE FOI RUTE 

Em primeiro lugar, quando toda a vida de 

Noemi parecia desabar em Moabe, foi Deus 

quem deu Rute a Noemi. Nós sabemos isso a 

partir de dois versos: em 1:16 nós sabemos 

que na raiz do compromisso de Rute a Noemi 

está o compromisso de Rute com o Deus de 

Noemi: “Seu Deus será meu Deus.” Deus 

tinha ganhado a fidelidade de Rute em Moa-

be, e é a Deus que Noemi devia o incrível 

amor de sua nora. Também em 2:12 ele diz 

que quando Rute veio a Judá com Noemi, ela 

viria a refugiar-se sob as asas de Deus. Por 

isso, é devido a Deus que Rute deixou sua 

casa e família para seguir e servir Noemi. O 

tempo todo Deus estava transformando o re-

vés de Noemi em alegria. 

A PRESERVAÇÃO DE BOAZ 

Em segundo lugar, Noemi dá a impressão no  

 

capítulo 1, que não há esperança que Rute 

pudesse se casar e criar filhos para continuar 

a linhagem da família (1:12). Mas o tempo 

todo Deus está preservando um homem rico 

e piedoso chamado Boaz, para fazer 

exatamente isso. Sabemos que isso foi obra 

de Deus é o que Noemi admite em 2:20. Ela 

reconhece que por trás do encontro 

“acidental” de Rute e Boaz estava a bondade 

“de Deus, que não abandonou nem vivos 

nem mortos.” Em todos os prejuízos que o 

crente tem que suportar Deus já está pla-

neando para o seu ganho. 

A ABERTURA DO VENTRE DE RUTE 

Em terceiro lugar, os habitantes da cidade 

oraram para Boaz e Rute. Eles sabiam que 

Rute estava casada há dez anos sem uma cri-

ança. Então, eles oram que Deus fizesse com 

Rute como havia feito com Raquel e Lia. E 

assim o autor deixa claro no versículo 13 por-

que essa criança foi concebida. ”E ele [Boaz] 

a possuiu, e o SENHOR lhe fez conceber”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então, repetidas vezes neste livro foi Deus 

quem estava trabalhando nos amargos con-

tratempos de Noemi. Quando ela perdeu o 

marido e os filhos, Deus lhe deu Rute. Quan-

do ela não conseguia pensar em nenhum 

parente para levantar a prole e o nome da fa-

mília, Deus deu-lhe Boaz. Quando a estéril 

Rute casou-se com Boaz, Deus lhe deu um 

filho. A moral da história é revelada na vida 

de Noemi. A vida dos crentes não é uma linha 

reta para a glória, mas Deus faz com que eles 

cheguem lá. 

PRÓXIMO ENCONTRO 

As senhoras da nossa igreja que estiveram 

presentes neste Encontro são testemunhas 

do quão edificante foi o mesmo. Esperamos 

que no próximo encontro haja um número 

maior de irmãs presentes para que mais 

pessoas possam ser abençoadas com tão rico 

evento. 

(A íntegra do Estudo está disponível no blog) 

IV Encontro de Senhoras 

 


