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O Remédio Mais Poderoso

O povo costuma dizer que há remédio para 
tudo menos para a morte! Será mesmo assim?

Conseguimos compreender o sentido deste 
ditado popular que aparentemente é ver-
dadeiro. Porém, a vida vai além do que po-
demos ver. E se houve mensagem que Jesus 
nos deixou foi que a morte não é o fim! Disse 
Jesus Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá; e 
todo o que vive e crê em mim não morre-
rá, eternamente. Crês isto? (João 11:25-26). 
Após dizer estas palavras Jesus foi ao sepul-
cro onde se encontrava Lázaro e chamou-o  à 
vida. Lázaro, quatro dias depois de ter mor-
rido, levantou-se e saiu do sepulcro, para 
grande alegria e estupefação de todos! 

O poder que Jesus usou para trazer Lázaro à 
vida foi o mesmo que o fez ressurgir ao ter-
ceiro dia. Na cruz, parecia o fim. Aos olhos 
dos homens, Jesus estava acabado. Os discí-
pulos desesperaram, fecharam-se em casa 
com medo. Para eles, não havia remédio para 
Jesus. Mas, como uma semente que é colo-
cada na terra e que parece deixar de existir, 
mas que, algum tempo depois, dá lugar a uma 
bela planta, que dá o seu fruto, assim foi com 
Jesus. 

No calvário, Jesus morreu por nós, substituiu-
nos no pagamento da culpa que era nossa. 
Mas, ao terceiro dia, brotou da morte para 
a vida, para dar muito fruto.  Por isso, Paulo 
diz-nos assim todos são vivificados em Cristo 
(I Coríntios 15:22b). Em Adão, todos estamos 
espiritualmente mortos, e fisicamente mor-
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reremos, contudo, a mensagem da cruz e do 
sepulcro aberto diz-nos que há remédio para a 
morte. O remédio é crer em Jesus. Quem crer 
ainda que esteja morto viverá! 

Jesus tem poder para nos vivificar, ou seja, 
dar-nos vida, a sua vida eterna e abundante. 
Vida que começa no momento em que crer-
mos. Cabe-nos aceitar a sua chamada, o seu 

sacrifício e a sua intimidade. Precisamos crer 
em Jesus, confiar-lhe a nossa vida e pedir-
lhe perdão pelos nossos pecados e rebeldia.
Cada dia de vida de um discípulo deve ser 
vivido em gratidão pelo que Jesus fez e pelo 
privilégio de podermos viver com Ele hoje e 
eternamente!

Jesus é o remédio para a morte!

Pastor Rui Sabino

Notícias e Atividades

Atividades Online
Por conta da suspensão das atividades comu-
nitárias nas instalações da Igreja várias ativi-
dades estão a ser feitas online.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Através do Webex de segunda a quinta-feira 
das 21h às 22h.
Número da reunião: 621934210 
Senha da reunião: salaoracao17

Reunião de Oração
Através do Zoom 
Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059

EBD online
Várias classes da EBD já estão a ter suas aulas 
online aos domingos às 10h. Os links para as 
reuniões estão disponíveis no site da Igreja. 

Culto | Transmissão em Direto
Os serviços de cultos estão a ser transmiti-
dos em direto todos os domingos a partir 
das 11h pelo Youtube e podem ser acessa-
dos diretamente no site da igreja.

Dízimos e Ofertas
Os dízimos e ofertas poderão ser entregues 
através de transferência bancária para o 
IBAN da Igreja:
PT50.0033.0000.00060445260.05

MEO Kanal
Agora também pode acessar as últimas pre-
gações através da sua televisão MEO.
Procure pelo canal 445778 na MEO Kanal 
(botão verde do comando).



ORAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

Pelos doentes e infectados. Ó Deus, cura e ajuda. Sustém os corpos e os espíritos. 
Contém o alastrar da infecção.

Pela nossa população mais vulnerável: Deus, protege os nossos idosos e os que so-
frem de doenças   crónicas. Cuida dos pobres.

Pelos jovens e fortes: Deus, dá-lhes a cautela necessária para que não espalhem a 
doença sem querer. Inspira-os para ajudar.

Pelas nossas autoridades, locais e centrais. Deus, ajuda-as a alocar os recursos neces-
sários ao combate desta pandemia. Ajuda-as a fornecer mais testes.

Pela nossa comunidade científica, que lidera a tarefa de compreender a doença e 
comunicar a sua gravidade. Deus, dá-lhe conhecimento, sabedoria e uma voz per-
suasiva.

Pelos media, comprometidos em fornecer informação actualizada. Deus, ajuda-os a 
comunicar com seriedade apropriada sem causar o pânico.

Pelos consumidores dos media, que procuram estar bem informados. Deus, ajuda-nos 
a encontrar a informação local mais útil, que nos permita ser bons vizinhos. Livra-nos 
da ansiedade e do pânico e permite-nos implementar as estratégias recomendadas.

Pelos que têm desafios de saúde mental, que se sentem isolados, ansiosos e desam-
parados. Deus, dá-lhes todo o apoio necessário.

Pelos sem-abrigo, impossibilitados de cumprir os protocolos do distanciamento so-
cial. Protege-os da doença e que encontrem abrigo com isolamento.

Pelos viajantes internacionais presos em países estrangeiros. Deus, ajuda-os a regres-
sar a casa com rapidez e segurança.

Christianity Today (adapt.)
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Lista de Oração

Problemas de saúde
● Amélia Costa
● Américo Delgado
● Ana Jorge
● Adriana Toledo Pereira
● Carolina Marques
● Dora Piçarra
● Florência (esposa do Pr. Eusébio)
● Fátima Coelho
● Isaura Cardoso
● Ivone Gonçalves
● Leopoldina Mendes
● Maria José Barros
● Miriam (neta dos Irs. João Carlos e Mª da Luz)
● Ofélia/Sérgio Felizardo
● Olga Tavares
● Rosa Gaboleiro
● Rute Machado
● Pr João dos Santos
● Pr. Keith Hodges
● Pr. Orlando Caetano
● Pr. Regueiras
● Pr. Valério

Seminário (STB) 

Familiares que necessitam conhecer Cristo

Pródigos

Igreja perseguida no mundo: Líbia
Antagonismo étnico, opressão islâmica, corrupção 
e crime organizado.

O púlpito em Abril

Parabéns!

01  Valdemar Salgueiro
02  David Fino
        Zália Domingues
06  Maria José Barros
07  Marcelina Nascimento
10  Tomás Sabino
12  Ruben Chama

15  Raquel Ferreira
        Filipe Fraga
18  Sofia Guedes
19  Lucimara Kempf
        Ana Xavier
20  Ivone Gonçalves
25  Luís Carvalho

25   Natanael Nicolau
        Pedro Guedes
26  Rosa Duarte
28  Ana Maria Branco
        António Paixão
        Sónia Cardoso

05  Pr. Rui Sabino
12  Pr. Rui Sabino

19  Pr. João Ribeiro
26  Pr. Rui Sabino

Missionários dentro e fora do país
● Aurora e Gilberto Rodriguez (Am. do Sul)
● Peter e Annie Verhoef (filhos Boaz, Lucas 
e Joaz) 
● Alcir e Ana Cláudia Souza (filhos Lucas e 
Ana Karis) 
● Marcos e Marciliane (filhos Júlia e  Gabriel)
● Isabel Jorge (México)
● Nuno e Sara Soares (filhos Joana, Júlia, 
Luísa, José, Teresa e Vitória) / (Rep.Checa)
● Matthew e Leilani Melville (filhos Peyton, 
Moisés, Kahleia, Kaiana, Makaio e Ariella) / 
(Palavra da Vida, Portugal)
● Nazaré e Sandra Pereira (filhos Rebeca, 
Dário e Érika) / (Piauí/Brasil)


