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se tiverdes amor uns aos
outros”
(João 13.35).
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“A grande promessa na grande comissão”(Mt 28.1820)Pastoral
Quando os discípulos ouviram esta tremenda ordem do Senhor, chamada:
a Grande Comissão, eles tiveram todas as condições de entenderem bem
De
o que o Mestre estava a falar. A razão é simples: foi exatamente o que
Jesus fez com eles em Seu ministério. Ele os discipulou.
Quando ouviram o Senhor ordenar: Fazei discípulos, batizandoos e
ensinandoos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eles
aperceberamse bem do que se tratava.
Numa análise breve do texto, a Grande Comissão que está registada nos
quatro evangelhos, abrange as seguintes realidades:
1ª). Evangelização (Ide)  Aqui em Mateus o verbo está no gerúndio, no
original (Indo). Isto significa que a Igreja deve está comprometida
constantemente com a tarefa e esta tarefa é dinâmica, e exige um
deslocamento contínuo do povo de Deus. Não é para ficar, mas é para ir.
2ª). Fazei discípulos  A ordem principal aqui é fazei discípulos. No texto
não encontramos uma sugestão, isto porque o verbo está no imperativo:
Fazei. É uma ordem do Senhor da Igreja, que acabara de vencer a morte e
comprovar, de forma definitiva, o Seu senhorio.
3ª). Batizandoos  os que forem evangelizados e crerem em Jesus Cristo,
deverão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O
batismo é sinal da morte para o eu, para o mundo, e uma ressurreição para
Deus (Rm 6.411).
É neste contexto que Jesus declarou em Marcos 16.16: “ Quem crer e for
batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado”.
4ª) Ensinandoos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado  aqui
está o programa curricular do discípulo de Cristo: todas as coisas que Ele
nos tem ordenado. É por isto que não devemos confundir preparação para
o batismo, em que recebemos a aprendizagem das verdades básicas do
Evangelho, com o discipulado. O discipulado é a vida toda. Iniciase com os
primeiros passos na fé em Cristo, mas a “formatura” é na eternidade (Fl
1.6; Pv 4.18; Os 6.3).
Amados irmãos, o foco de Deus está voltado para pessoas, vidas. A ordem
principal da grande comissão está no discipulado, no treino pessoal dos
novos discípulos de Cristo, que serão ganhos em toda a parte do planeta:
discípulos de todas as nações. É exatamente por isso que devemos investir
em missões locais e mundiais. Temos aprendido que uma igreja
comprometida com o Reino de Deus, começa a sua missão em sua
Jerusalém, mas deslocase até os confins da terra (At 1.8).
(cont.)

Vamos usar o Boletim diariamente
A Igreja em Ação
A Igreja em Oração
Diante da exposição da missão do
povo de Deus neste mundo, com
toda a malignidade que encon
tramos, toda a oposição das trevas
à Igreja de Deus, talvez surja uma
questão: firmados em que ou em
quem, cumpriremos a nossa
missão? É maravilhoso perceber
mos o cuidado de Deus connosco. A
última frase de Jesus no Evangelho
de Mateus é a grande promessa da
grande comissão: “E eis que estou
convosco todos os dias até à
consumação do século”.
No versículo 18 Ele declarou,
inicialmente, a Sua plena e total
autoridade dada pelo Pai no céu e
na terra. E o texto se encerra com a
maior promessa que Jesus poderia
fazer às nossas vidas: Ele estará
connosco todos os dias. Até o
término da missão da Sua noiva na
terra, o Senhor estará presente.
Deus nos abençoe e mantenha a
cada dia em nós, a obediência ao
Seu chamado.

Pr. Bruno Xavier

MINISTÉRIO FEMININO
Reunião de oração  Continua a ser
realizada, às terçasfeiras, nas casas
que são oferecidas. Mais infor
mações, falar com a Irª Hortense.

DESAFIO MISSIONÁRIO
“Recebemos as informações sobre
o Ir. Pedro Filipe, de que chegou
bem na Sérvia e está a servir junto
aos Médicos Sem Fronteiras. Tudo
está a correr bem e por isso damos
graças ao Senhor. Continuemos em
oração até o seu retorno”.

no tempo devocional, para Interceder.
A Igreja em Oração

“Orai sem cessar.” (1Ts 5.17)

 Oremos pela Ir.ª Cândida Cabral

Agradecer:

seus filhos e família.
 Oremos pelo Ir José Esteves, e pela
Irª Júlia Maria Prates (FB).
Oremos pelo ministério da EMRE

 Pela Igreja onde o Senhor
nos colocou, e pela forma
como Deus tem escutado as nossas
orações, e nos tem respondido.
 Pelas missões da igreja, e por cada
irmão que o Senhor tem usado para
Sua Glória.
Demos graças pela cura das Irª
Albertina Torres e Maria da Paz.

Interceder:
Pelas irmãs nos Lares, e em Casa:
Ir.ª Antónia Maria da Silva (Tr)
Ir.ª Antónia Matias Ferreira (Tr),
Ir.ª Bernardina R. Rosa Filipe (Tr)
Ir.ª Edite do Rosário Duarte (Br)
Ir.ª Jaquelina Ventura Varela
Ir.ª Joaquina Maria Matias (Tr)
Ir.ª Laurinda da Silva D. Calado,
Ir.ª Lucrécia Maria (Duarte) (Br)
Ir.ª Maria do Rosário Esteves
Ir.ª Maria Duarte da Silva (Tr)
Ir.ª Maria Ivone Coelho Saramago
Ir.ª Maria Pereira Espadinha
Ir.ª Maria Quitéria Rosária (FA)
Ir.º António Fouto Teles (FB)
Para que sua fé não desfaleça e que
todos os cuidados lhes sejam
ministrados como convém.


Pedir
 Ao

Senhor para que mande
trabalhadores para a Seara (despertar
de vocações).
 Para que a Igreja obedeça ao
mandamento do Senhor Jesus: Ide,
pregai o Evangelho e fazei discipulos.
 Pela salvação dos maridos, filhos
e demais familiares não crentes.

Cabaz das Primicias vamos procurar enchê-lo
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 Oremos pelo Pr. Daniel Calado que
acabou o tratamento.
 Por um emprego para os irmãos:
Bruno Campino, Francisco Vinagre,
Manuel João, Paula Trigueiro, Rufina.
Por um milagre: na vida da Catarina
Calado; na saúde do João Manuel
Seco e na vida do Sr. Augusto, Dª
Emilia, seu neto Noé, e seu filho
António (que já fez a cirurgia aos pés
e correu bem, oremos pela sua
recuperação).
 Pela salvação do José Manuel e
pela Ir.ª Joaquina, filhos da Ir.ª
Bernardina.
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Ricas e poderosas bençãos!

Encontro de Déboras
Apresentação do projecto

Guerreiras
Com Adelaide Sousa
e Tracy Richardson

 Pelas Autoridades: Presidente da
Câmara, Presidentes Juntas de
Freguesia, Vereadores, GNR, Bom
beiros, Agrupamento de Escolas,
Centro de Saúde, e restantes
entidades do nosso concelho. Pelo
envio de mais médicos para o Centro
de Saúde.
 Por Portugal, para que Deus dirija
a nossa Nação.
 Pela paz em Jerusalém.

Ass. Caminhar
Sábado 28 Novembro
15H00
Venda do livro e assinatura dos
autores a partir das 14h30
Web:

CONTACTOS:
Pr. Bruno de Almeida Xavier
Tel: 242 295 121

TM: 925 109 931
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