
Mensagem da Convenção 
Baptista Portuguesa              

No contexto actual de crise de valores e de 
desmoronamento das estruturas familiares, é 
a Igreja de Jesus que precisa de levantar a 
cabeça e responder de forma relevante e 
com sentido de urgência. 

Com este objectivo em mente, e sabendo da 
necessidade de preparação para tão impor-
tante ministério, a Direcção da CBP trará a 
Portugal, já em Setembro, o Pastor Gilson 
Bifano e sua esposa, Profª. Elisabete Bifano, 
líderes de um ministério voltado para a 
familia, actuando há muitos anos no meio 
evangélico brasileiro.  

Nos dias 21 a 23 de Setembro no Porto e 28 a 
30 de Setembro em Lisboa, este casal 
ministrará às nossas lideranças e igrejas 
sobre a importância de um ministério familiar 
forte em nossas igrejas. Serão sessões na 
sexta feira à noite e todo o dia de sábado 
visando dar-nos apoio valioso na ministração 
às famílias das nossas igrejas e às que 
desejamos alcançar.  

A entrada é livre, em virtude de não haver 
qualquer custo para os participantes, dada a 
importância e relevância que a CBP está a 
imprimir a esta temática. No entanto, para 
questões de organização e planeamento de 
todas a logística gostaríamos que as igrejas 
enviassem via e-mail para a sede da CBP a 
informação dos membros da Igreja que irão 
participar e em que sessões. 

Marque desde já estes dias na sua agenda e 
ajude a promover esta actividade na sua igre-
ja local . Estamos a enviar o cartaz de promo-
ção para servir de instrumento de incentivo 
às famílias. Não deixe de aproveitar esta bên-
ção. A família é prioridade de Deus e deve ser 
da sua igreja também.  

 

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA – Sexta-feira, 21, 
pelas 20H00 – “Vivendo bem no Casamento 
Apesar das Diferenças; Sábado, 22, o dia to-
do: “Ministério com Casais”; Sábado, 22, pe-
las 20:00, “Os 10 Mandamentos para os Pais” 
Domingo, 23, pelas 15H30, “Ministério Pasto-
ral e Vida Familiar” (Conferência para os pas-
tores e suas esposas); Domingo, pelas 18H30, 
“O que o Futebol ensina às Famílias”.  

CULTO DE ORAÇÃO – Toda Quarta-Feira pe-
las 20h00 acontece o nosso culto de Oração e 
Estudo da Palavra.  

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Chegue mais 
cedo aos Domingos, pois à partir das 10H30 
temos importantes estudos na nossa EBD. 

CALVÃO – Cultos de Estudo Bíblico, Evange-
lismo e Oração na nossa Congregação em 
Calvão de Vagos. 

DIA DOS VIVOS – Dia 01/11, pelas 21H00, 
haverá uma palestra subordinada ao tema: 
“Como lidar com as perdas”. Será oradora a 
irmã Bertina Coias, Psicóloga consagrada e 
usada por Deus em várias localidades. Orem 
por este evento para que Deus atraia a si 
muitas almas famintas do evangelho de Jesus 
Cristo. O local está a ser definido. Auditório 
do Museu da Pedra ou Biblioteca Municipal. 

Pela manhã iremos distribuir flores e uma 
mensagem de esperança para todos os que 
visitarem o cemitério da cidade. Iremos nos 
congregar cedo para orar e tomar o pequeno 
almoço juntos e depois partirmos, com a 
mensagem de esperança, para o local onde 
se situa o cemitério. Orem e cooperem. 

INFORMAÇÃO – No dia 19, o Pastor Heitor 

Gomes, estará a pregar numa das Igrejas da 

área do Porto. 
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     Números 13:23                Ano 2 – Número 18        Cantanhede, 11 de Agosto de 2012 

  Comprometidos com o Fruto do Espírito    
João 15.4,8 – Gálatas 5.23 

 



Durante o mês de Agosto iremos reflectir 
sobre “comprometidos com o fruto do Espíri-
to. Iniciamos o 8º mês deste ano falando e 
reflectindo sobre o nosso compromisso com 
Deus e o resultado desse compromisso. 
No texto de João, Jesus fala da união indis-
pensável entre os Filhos de Deus e o próprio 
Deus para que a glória de Deus seja manifes-
tada. Tal como a seiva fará com que a árvore 
seja frutífera, assim também o Espírito Santo 
na vida dos crentes o farão frutíferos na obra 
de Cristo. 
Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lista em 
Gálatas 5:22,23 vários aspectos do fruto do 
Espírito, e iremos reflectir sobre “.domínio 
próprio”. 
O fruto do Espírito está no singular por causa 
das qualidades morais listadas aqui e que se 
espera sejam implantadas no crente, como se 
tudo fosse uma única virtude notável. Todos 
os aspectos do fruto do Espírito são partes 
integrantes de um único desenvolvimento 
espiritual, colocado à disposição do crente 
pela acção poderosa do Espírito Santo, para 
ajudar o filho de Deus a viver de uma 
maneira digna e a representar condignamen-
te o seu Rei. 
A vida espiritual, na totalidade do seu desen-
volvimento, não consiste em resoluções mo-
rais e esforços humanos, mas uma transfor-
mação segundo a natureza divina que vai 
muito mais além da capacidade do homem. O 
alvo é muito elevado e a vereda demasiada-
mente inclinada para o alto, para que o ho-
mem possa atingi-la como uma realização hu-
mana, mas sim, numa cooperação do livre-
arbítrio do homem com o Espírito Santo. O 
Homem deve aprender a usar o livre arbítrio, 
dando preferência ao bem e não ao mal. 
A parte do fruto proposto para meditação é o 
domínio próprio. No grego esta palavra signi-
fica autocontrolo. Ela é usada em 1 Cor 7:9 
referente ao controlo do impulso sexual e em 
1 Cor 9:25 refere-se a toda a forma de auto-
controlo e autodisciplina de um atleta para 
ser bem-sucedido e obter a coroa da vitória 

Um crente verdadeiro, um verdadeiro filho de 
Deus deve produzir todos os aspectos do fru-
to do Espírito e a temperança ou domínio 
próprio deve fazer parte da vida quotidiana. 
Todos nós somos criaturas de Deus sujeitas à 
influência de satanás. Todos nós somos im-
perfeitos e falíveis e temos de lutar contra um 
adversário poderoso. Deus sabia disso e deu-
nos o Espírito Santo para lutar por nós. Paulo 
menciona este aspecto do autocontrolo que 
obtém o domínio sobre os vícios listados nos 
versos 19,20 para que o crente seja vitorioso 
e obtenha a coroa, na luta contra o mal. O 
crente usado pelo Espírito Santo precisa de 
uma completa autodisciplina e de total auto-
controlo. Isto só acontece quando o crente se 
coloca sob a orientação do Espírito Santo. 
A manifestação do fruto do Espírito na vida 
diária, deve ser reflectida nos relacionamen-
tos com outros filhos de Deus, com os colegas 
de trabalho ou escola, com os vizinhos e ami-
gos ou familiares. 
O domínio próprio desenvolvido pelo poder 
actuante do Espírito Santo no intimo do cren-
te  é mais forte do que a razão humana, em-
bora ela seja um útil aliado e instrumento 
dessa habilidade que nos é propiciada pelo 
Espírito Santo. 
O crescimento espiritual vai ser notado por 
aqueles que nos observam, que convivem 
connosco. Tal como Cristo o nosso desejo é 
“fazer a vontade do Pai” obedecer às ordens 
do nosso Pai celestial. 
No Lar, na Igreja, na escola e na sociedade de-
vemos usar o autocontrolo. Deixar que o Espí-
rito actue livremente e deixarmo-nos encher 
pelo Espírito Santo. O resultado estará à vista. 
Igrejas quentes, com vida, com influência, 
com impacto na sociedade. Igrejas que caiem 
na graça de todo o povo, povo que Deus cha-
mará para se unir à Sua Igreja. 
Temos necessidade de viver na dependência 
do Espírito Santo, submissos à vontade de 
Deus, para que Ele faça abundar em nós o 
fruto que nos marca, que nos distingue do 
Homem natural, do Homem carnal. 

O Espírito Santo em nós dá-nos o domínio 
próprio, a vitória sobre o pecado. Nossa sub-
missão à vontade do Espírito Santo libertar-
nos-á do desejo intenso de atender às incli-
nações do pecado, coisas que aos olhos da 
santidade de Deus são reprováveis e neces-
sitam do fruto do Espírito para serem elimi-
nadas de nossa vida. Somente pelo poder do 
Espírito Santo somos levados a recusar aquilo 
que nos subjugava à vontade de satanás. 
Jesus tinha controlo perfeito sobre sua língua, 
sobre suas acções, sobre seus pensamentos. 
Ele nunca  teve necessidade de se arrepender 
por algo errado que tenha feito, dito ou pen-
sado, porque ele estava em íntima relação 
com o Espírito Santo e Este o conduzia recta-
mente em todos os momentos. 
Tal como Jesus, devemos usar este fruto para 
edificarmos o templo do Espírito. Usar o do-
mínio próprio com os outros, mesmo quando 
somos contrariados, magoados ou ofendidos. 
Lembremo-nos de José. Um jovem que neces-
sitou usar o fruto de domínio próprio para se 
controlar no seu desejo de demonstrar o que 
sentia por seus irmãos ou no momento em 
que teve necessidade de ser fiel ao seu se-
nhor e a Deus quando convidado e engodado 
para manter relações sexuais com uma mu-
lher que lhe não pertencia. 
Hoje mais do que nunca os crentes neces-
sitam fazer uso deste fruto para não denegrir 
a imagem de Cristo e o nome do Evangelho. 
Moldamos nossas vidas conforme os desejos 
de Deus. Quando insultados tenhamos TEM-
PERANÇA para tratar o nosso opositor com 
amor. Não descer ao seu nível. 
Quando os desejos malignos inundarem o 
nosso ser, tenhamos domínio próprio para 
não pecar contra, que sabe e conhece cada 
um e recompensará se não desfalecermos. 
Enchamo-nos do Espírito Santo e assim o 
mundo verá que somos filhos de Deus pela 
abundância de fruto visível nas nossas con-
versas e nos nossos relacionamentos. 
Deus abençoe a cada um de vós. 

Pastor Heitor Gomes 

 

Prestação de Contas             
Julho                                    

Entradas: €273,48                                       
Saídas: €396,00                                    

Ministério Zeladoria: € 41,00                   
Ministério Igreja: € 00,00                           

Ministério Beneficência: € 10,00                 
Ministério patrimonial: €345,00                        

Saldo negativo para Junho: €122,52 

Aniversariantes do mês 
 

D. Cristina – 4 de agosto 
Helena e Vitor Margalho – 16 agosto 

Lisete Costa – 17 agosto 
Toni Marques – 17 agosto 

Jaqueline Cristo – 21 agosto 
Ruby – 22 agosto 

Higor Grilo – 22 agosto 
Mara  – 23 agosto 

Fátima Gomes – 24 agosto 
D. Adozinda – 26 agosto 

Márcia – 29 agosto 
Soraia – 2 setembro 

Débora Larsen – 3 setembro 
Lucília – 9 setembro 

 

Igreja Baptista em Cantanhede           
Rua Marquês de Marialva, n° 35 – 3060-184                                                                                                 
Pr. Heitor Gomes: 239 948 129 / 917 187 551 
Cultos Domingos às 10h30 – Quartas 20h00  

Igreja Baptista On Line           
baptistasdecantanhede.wordpress.com 

facebook.com/igreja.decantanhede 
baptistasonline@live.com 

 
 
 
 

 


