
RETIRO DA IGREJA 
Iremos realizar um retiro da igreja nos dias 10 e 11 de 
Junho em Vendas Novas. Ainda não é possível adiantar o 
preço certo pela dormida e refeições, por pessoa, mas 
não deverá ser mais que 60,00 € por adulto e 30,00 € por 
criança com mais de 6 anos. Para podermos sinalizar o 
lugar (Quinta das Boas Novas) precisamos saber quem 
estáa interessado em participar. Para isso é importante 
que faça uma pré-reserva.  

 Dia 15 de Março – Leitura do dia: Filipenses 4 
 

OFEREÇA UM SORRISO 
 

“Tenho-vos dito isto para que o meu gozo 

esteja em vós.” João 15:11 
 

Sempre que um bebé me sorri, recebo esse 

sorriso como uma oferta que me enche de 

alegria. Recordo-me como ficava alegre sempre 

que os meus filhos sorriam para mim, quando 

eram bebés. Mas, ainda hoje os seus sorrisos me 

alegram e me transmitem paz. Quando sorriem é 

como estarem a dizer-me está tudo bem, pai. 

Não te preocupes, estou feliz. Um sorriso 

demonstra satisfação. É, também, um sinal de 

aprovação. 

Jesus tem prazer em que os seus amados sejam 

alegres. A sua oração e o desejo que expressou 

aos seus discípulos, foi para que eles gozassem, 

permanentemente, de completa alegria. Foi para 

nunca perdermos a alegria que Ele nos deixou o 

Consolador, o Espírito Santo. 

Não há nada mais triste que um crente triste. É 

triste porque sendo salvo, não se alegra na sua 

salvação, tendo o Espírito Santo habitando em 

si, não se satisfaz com a sua presença e tendo a 

garantia da vida eterna, vive insatisfeito com 

esta vida. 

A alegria do crente é uma forma de louvor e 

gratidão. Sorrir para Jesus é um presente que lhe 

damos como gratidão pelo tanto que Ele tem 

feito por nós. A alegria é fruto do Espírito 

(Gálatas 5:22) e, por isso, um crente cheio do 

Espírito Santo é um crente alegre. “Alegrai-vos 

sempre no Senhor!” (Filipenses 4:4) 

 

 
 
 

 

IGREJA EVANGÉLICA 
BAPTISTA DA PAREDE 

 

Rua Machado dos Santos nº 365 
2775-236 Parede 

 

Pastor: José Santana Ramos 
 

www.igrejabaptistaparede.org 
 

Contactos: 
Igreja: 214575370 
Pastor: 965842265 

 

geral@igrejabaptistaparede.org 
pastor@igrejabaptistaparede.org 

jssantanaramos@gmail.com 
 

 (Nº de Pessoa Colectiva Religiosa) 
NPCR: 592002608 

 

 Conta da Igreja – Banco EuroBIC 
 

NIB: 007900006649680310129 
 

IBAN: 
PT50007900006649680310129 

SWIFT/BIC: BPNPPTPL 

ACTIVIDADES DA SEMANA 
 

Segunda-feira, dia 9 
Reunião de Oração, às 20h30 

Quarta-feira, dia 11 
Estudo bíblico e Oração, às 21h00 

Quinta-feira, dia 12 
Espaço Vida e Música, às 18h00 

Sábado, dia 14 
Maratona de oração, das 9h-19h 

Ensaio do Louvor, às 14h30 

Domingo, dia 15 
Escola Bíblica Dominical, às 10h 

Culto de Adoração às 11h30 
 

Para contactar o Pastor: 

965842265 
pastor@igrejabaptistaparede.org 

 

TODOS SÃO BEM VINDOS! 

BOLETIM INFORMATIVO 
Semana de 8 a 15 de Março de 2020  

 

ANIVERSARIANTES 

 
Celebra esta semana o seu aniversário: 
 

11 – Maria Rita da Costa 
 

Desejamos muitas bênçãos do nosso bom Deus 

e votos de muitas felicidades. 

57º ANIVERSÁRIO DA IGREJA 
 

A Igreja Baptista da Parede celebra este mês o seu 
57ºaniversário. Por tudo o que Deus tem feito no nosso 
meio,  damos Glórias a Deus. 
 

DESTAQUES NO MÊS DE MARÇO 
 

Dia 14 – Maratona de oração – 10 horas de oração com 
início às 9he encerramento às 19h. 
Dia 15 – Culto de celebração do 57º Aniversário, às 11h30 
Dia 21 – Seminário SER+ –  oportunidade única de estudo 
aprofundado da Bíblia Sagrada. 
Dia 22 – 1º Culto público em S. Marcos – um marco mais 
na história das missões da nossa igreja. 
Dia 29 – Aniversário do ministério de oração das mulheres 
 

O TEMA PARA A PÁSCOA 2020 

 

Seminário SER+ 
 

Uma oportunidade de estudar 
a Bíblia com professores do 
Instituto Bíblico Português, no 
sábado, dia 21 de Março, na 
nossa igreja. As aulas terão 
início às 10h00 e terminarão 
pelas 17h00. A inscrição é 
obrigatória e deverá ser feita 
até dia 15 de Março. 
 

Os temas a abordar serão: 
 

SER+  
completo com Deus 

SER+  
honesto comigo mesmo 

SER+  
Construtivo com o próximo 
 

Inscreva-se o mais rápido 
possivel, pois irão estar 
connosco alunos de outras 
igrejas e precisamos planear o 
almoço. Consulte o cartaz que 
está afixado na entrada. 
O preço da inscrição e material 
de apoio é 15,00€ e será pago 
no dia aos representantes do 
IBP. O almoço será 5,00 € e 
deverá informar o pastor ou a 
irmã Gulhermina se vai 
almoçar. Pode ainda trazer o 
seu almoço ou ir almoçar fora. 

Organizada em 14 de Março de 1963 

http://www.igrejabaptistaparede.org/
mailto:geral@igrejabaptistaparede.org
mailto:pastor@igrejabaptistaparede.org
mailto:jssantanaramos@gmail.com
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Dia 12 de Março – Leitura do dia: João 1:1 14 
 

OS REJEITADOS 
 

“Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam” João 1:11 
 

Ninguém está mais capacitado para entender os que se sentem rejeitados, que o próprio 

Senhor Jesus. Ele foi rejeitado pelos que criou e escolheu para serem seu povo amado. Ele 

sofreu todo o tipo de rejeição: Foi rejeitado pelos que, simplesmente, o ignoraram e foram 

indiferentes à sua presença e às suas palavras; foi rejeitado pelos que só foram atrás dele pelo 

interesse de um pedaço de pão e um peixe e foi rejeitado pelos que o atacaram, difamaram e 

combateram até o matarem. Ele sabe o que é ser rejeitado pois continua a haver gente a 

rejeitá-lo da mesma forma que o rejeitaram quando viveu em carne neste mundo. 

Mesmo sendo rejeitado, Jesus não desistiu do seu propósito. Ele veio para mostrar o amor do 

Pai e para oferecer esse amor e, apesar de não o terem recebido, Ele cumpriu o seu propósito. 

Ele jamais se vingou dos que o desprezaram, maltrataram ou ignoraram. Antes pelo 

contrário, amou-os e perdoou-os. Ele melhor que ninguém entende os rejeitados e, por isso, é 

exemplo de amor e perdão a ser imitado.  
 

Dia 13 de Março – Leitura do dia: Colossenses 2 
 

CUIDADO! É VIRUS 
 

“Tende cuidado, que ninguém vos faça presa sua.” Colossenses 2:8 
 

Mensagens apelativas chegam ao nosso computador, mas quando as abrimos e lemos, 

percebemos que transportam vírus destruidor. Há outro tipo de vírus, são pessoas que falam e 

escrevem coisas bonitas, mas nem todas as coisas são verdadeiras e boas. Todos os dias 

somos invadidos com mensagens que nos chegam por muitos e variados meios. Algumas são 

de uma beleza literária indiscutível, outras contêm conselhos e ensinamentos de elevado 

conteúdo ético e moral, mas ao mesmo tempo, vêm coladas a ataques, mais ou menos 

dissimulados, à Igreja de Jesus, à Sua Palavra e à sã doutrina. A reunião do povo do Senhor 

para adorar e louvar é desprezada e a oração dos crentes é minimizada em seu valor e 

eficácia. A fé dos santos é desvalorizada e as boas obras dos incrédulos e ateus é exaltada. O 

aviso profético faz hoje muito sentido e deve deixar-nos atentos, examinando bem tudo à luz 

do texto bíblico para que “Ninguém vos domine a seu bel-prazer…” 
 

Dia 14 de Março – Leitura do dia: João 11 
 

A DEMORA DE JESUS 
 

"Ainda demorou dois dias no lugar onde estava" João 11: 6 
 

Era de esperar que Jesus saísse correndo, assim que ouviu que o seu grande amigo estava 

gravemente doente e às portas da morte. Para surpresa dos seus discípulos e de muita gente, 

até aos dias de hoje, Jesus deixou-se ficar e só dois dias depois é que começou a caminhada. 

Esta demora fez que chegasse a casa de Marta e Maria quatro dias depois da morte de seu 

amigo Lázaro. Todos pensavam que era tarde demais, tal como Marta e Maria, quando 

disseram “se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido…” Na verdade, para Jesus nunca 

é tarde demais. Ele chega sempre na hora certa, na hora que Ele determinou e não na minha 

hora. Ele chega na hora de mostrar algo que aumentará minha fé (“por vossa causa me 

alegro de que lá não estivesse, para que possais crer” – João 11:14); ele chega sempre na 

hora certa para demonstrar seu amor e chorar connosco; ele chega sempre na hora de 

manifestar o seu poder e a Glória de Deus.  

 

DEVOCIONAIS PARA MEDITAR E ORAR EM CADA DIA 
 

Dia 9 de Março – Leitura do dia: Êxodoo 32 
 

SABER ESPERAR É UMA VIRTUDE 
 

“Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe 

disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós...” Êxodo 32: 1 
 

Não é só nos dias de hoje que não há paciência para esperar. Não é só no nosso tempo que o 

povo quer soluções rápidas. Foi assim também com o povo de Israel quando Moisés os 

guiava pelo deserto a caminho da terra prometida. Enquanto Moisés esperava as instruções de 

Deus, o povo impaciente desesperava. Já que Moisés não vem com respostas e orientações de 

Deus vamos procurar outros deuses que sejam mais rápidos na resposta. Muitos há, que 

quando oram, se a resposta não vem logo, Deus já não interessa, esta igreja não se ajusta às 

minhas necessidades, estes líderes não correspondem às minhas espectativas. Assim, 

procuram outra igreja, outras doutrinas, outras soluções. Ser fiel é saber esperar com 

confiança pela resposta do Senhor. Se Ele ainda não respondeu é porque está a preparar o 

momento certo para o fazer e porque nos está a preparar a nós para esse momento. 
 

Dia 10 de Março – Leitura do dia: 2 Coríntios 3: 4-18 
 

LINDA IMAGEM 
 

“Transformados, de glória em glória, na sua própria imagem.” 2 Coríntios 3:18 
 

Por todo o lugar por onde andamos vamos deixando uma boa ou má imagem, dependendo do 

nosso comportamento e postura. O cristão, mais que deixar uma boa imagem sua, tem o dever 

de deixar uma imagem que seja o reflexo do carácter de Jesus. Para poder deixar a imagem de 

Cristo, eu preciso ser transformado. A minha natureza é pecaminosa e precisa ser santa, a 

minha vontade é rebelde e precisa ser submissa à vontade de Deus, os meus pensamentos são 

mundanos e precisam ser espirituais, meus sentimentos são egoístas e precisam ser de amor 

puro e verdadeiro, o amor que não busca os seus interesses, minha imagem é feia e precisa ser 

gloriosa. Esta transformação não acontece de um dia para o outro, é gradual, “somos 

transformados de glória em glória”, passo a passo, dia a dia, luta a luta, vitória a vitória, 

num crescimento constante e perseverante, operado pelo Espírito do Senhor. 
 

Dia 11 de Março – Leitura do dia: Lucas 23 
 

LIÇÃO DE PERDÃO 

“Contudo, Jesus dizia: Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.” Lucas 23: 34 

Ele estava na cruz. Da testa rasgada pela coroa de espinhos vertia o sangue que escorria pelo 

seu corpo e, gota a gota, se juntava ao que escorria das suas mãos e dos seus pés cravados 

com enormes pregos de ferro e, pingando no chão, formava uma poça de sangue junto à cruz, 

onde, em agonia e dor, ouvia os que dele zombavam e escarneciam. Olhando da cruz para os 

que o maltratavam, viu criaturas perdidas, desorientadas, ignorantes, que não sabiam o que 

era amar e ser amado, e numa demonstração grandiosa do que é o amor, intercede por seus 

inimigos junto do Pai e suplica: “Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem!”. 

Jesus perdoava apesar do mal que lhe faziam, perdoava enquanto ainda lhe faziam mal, 

perdoava sem fazer qualquer exigência. Jesus perdoava assim e continua perdoando da 

mesma maneira, a mim e a ti. Perdoar como Jesus não é uma sugestão bíblica, é um padrão de 

comportamento que caracteriza o cristão. Perdão é a maior demonstração do amor de Deus. 

Ser capaz de perdoar aqueles que ainda nos continuam a ferir é, talvez, a atitude que mais 

assemelha um cristão ao seu Mestre. Um bom discípulo imita o Mestre. 

 

DEVOCIONAIS PARA MEDITAR E ORAR EM CADA DIA 


