
No Domingo da ressurreição de Cristo houve uma corrida. João relata esta corrida
no cemitério. Na verdade houve várias corridas. Maria Madalena foi de madruga-
da ao sepulcro, viu a pedra revolvida e correu para avisar João e Pedro. Estes

alarmados com as palavras da mulher – “levaram o Senhor do sepulcro” – correram para
ver o que se passava. O que os fazia correr era a paixão pelos restos mortais do seu
Mestre. Quando chegam ao sepulcro “viram os lençóis no chão, e o lenço que tinha esta-
do sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte”
(João 20:7). Afinal o túmulo não estava assim tão vazio! Sim, o corpo de Cristo tinha
desaparecido mas as roupas tumulares estavam ali. E o texto Bíblico sugere que há qual-
quer coisa de tão espantoso nos lençóis que os discípulos correram de volta para casa.
Agora, o que os fazia correr era a realidade e a natureza da ressurreição. 

Todas as sociedades têm os seus hábitos de sepultamento. No Egipto os corpos eram
embalsamados. Na Itália e na Grécia eram cremados. Na Palestina os corpos eram lim-
pos cuidadosamente com água corrente, envolvidos em especiarias e perfumes suaves
e depois embrulhados em panos de linho. A cabeça era enrolada num pano separado
em estilo de turbante. O corpo de seguida era colocado de cara para cima em túmulos
talhados na rocha nos montes Galileus. Terá sido assim que José de Arimateia e Nico-
demos trataram o corpo de Cristo. Eles retiraram o corpo de Cristo da cruz antes do
Sábado Judaico começar, lavaram-no e embrulharam-no carinhosamente em panos onde
inseriram cerca de 45kg de ervas aromáticas. Aloés, uma resina extraída do esmagamento
de folhas com fragrância suave; mirra, uma goma que se misturava com as folhas de
aloés. Cristo foi por assim dizer encaixado nesta moldura aromática de panos e especia-
rias (João 19: 38-40) . Um lenço de linho enrolou-se à volta da sua cabeça como um tur-
bante. O corpo de Cristo foi depois depositado no túmulo privado de José de Arimateia,
situado num jardim perto do Calvário (João 19: 41). 

Agora imaginemos que assistíamos ao momento em que Jesus foi levantado dos
mortos. O que veríamos? Veríamos Cristo a mexer-se, abrir os olhos e lutar para se
desembaraçar dos lençóis? Certamente que não. Seria difícil escapar de 45kg de espe-
ciarias e de 150m de panos enrolados de forma tão apertada. Se isso acontecesse, esta-
ríamos a ver uma ressuscitação e não uma ressurreição. Nesse caso Cristo apenas teria
desmaiado e agora estava qual mágico Houdini a sacudir os instrumentos do seu núme-
ro de ilusionismo. O seu corpo seria natural e não espiritual. 
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Pois bem, se pudéssemos ter visto o
momento exacto da Ressurreição tería-
mos sem dúvida assistido ao corpo de
Cristo desaparecer, vaporizado, transferi-
do para uma dimensão energética espiri-
tual semelhante aos corpos de Elias e
Moisés no Monte da Transfiguração. E o
que teria acontecido depois? Bem, as
roupas do sepulcro teriam caído para o
chão devido ao peso das especiarias e
ficariam tranquilamente na mesma posi-
ção onde o corpo de Cristo tinha estado.
O turbante da cabeça teria mantido o seu
formato côncavo e estaria ao lado do
resto dos lençóis. Foi isto que João e
Pedro viram quando entraram no sepul-
cro. Algo de extraordinário cativou a sua
atenção quando viram os lençóis “caí-
dos” tão arrumadinhos no chão. A
expressão para “caído no chão” no origi-
nal grego é “keimena” que é usada para
utensílios cuidadosamente arrumados
numa certa ordem. Foi isto que impres-
sionou João e Pedro: O carácter arruma-
do e ordenado das roupas sepulcrais. E
quando Pedro entra há um pormenor
que o impacta mais ainda: O turbante
“enrolado” um pouco à parte. Ou seja,
esta peça de linho mantinha a sua confi-
guração circular. A verdade entrou fundo
nas mentes de João e de Pedro: Jesus
estava vivo. Ele tinha ressuscitado.
Bastou olhar para os lençóis para vislum-
brar a realidade e a natureza da ressur-
reição.

A Realidade da
Ressurreição

Na verdade o túmulo quase vazio
confirma que a ressurreição foi real.
Cristo está vivo e transmite uma viva

esperança. Por muitos anos os povos da
Europa olhavam para o horizonte onde o
oceano Atlântico se perdia de vista e
perguntavam se haveria algo mais além
do horizonte. Os estudiosos diziam que
se podia chegar à beira do mundo e cair
para o outro lado. Nas cartas marítimas
era habitual a inscrição em latim “ne plus
ultra”, que significa “não há nada mais
além”. Depois os navegadores
Portugueses começaram a dar novos
mundos ao mundo e as inscrições carto-
gráficas mudaram para “plus ultra”, ou
seja, “há algo mais além”. De forma
semelhante há muitos séculos atrás as
pessoas ficavam na expectativa quando
viam os seus entes queridos desaparecer
para dentro do buraco, perguntando se
haveria algo mais além das águas turvas
da morte. É então que um meigo carpin-
teiro desce às profundezas desse buraco
escuro, rebentando com o Inferno, res-
suscitando num dia de Domingo e tra-
zendo no seu corpo as marcas duma
realidade nova. Uma realidade fértil de
esperança. E é bem real a esperança que
o Cristo Ressurrecto transmite aos seus
discípulos. Ele restaura a baixa auto-esti-
ma de Pedro com um churrasco na praia.
Ele fortalece a fé frágil de Tomé mostran-
do-lhe as Suas mãos. Ele aquece o cora-
ção desalentado do par a caminho de
Emaús. O toque de Cristo é restaurador,
tranquilo e bem real na vida destas pes-
soas. Ele põe em ordem a vida interior
dos seus seguidores. E os lençóis tran-
quilos e ordenados gritam que Cristo
pode arrumar também as nossas mais
profundas emoções. Ele arruma as nos-
sas vivências desordenadas e a esperan-
ça vibra em nós. O desalento vira ânimo.
O pessimismo transforma-se em confiança.

A desordem interior vira lucidez emocio-
nal. O divórcio vira paz. O Cristo vivo
arruma as nossas emoções e sentimen-
tos. 

A Natureza da
Ressurreição

Winston Churchill deixou ordens
muito concretas sobre o seu funeral. Depois
dos discursos e dos hinos e de toda a
liturgia reservada a um homem de Esta-
do, Churchill preparara uma surpresa.
Assim que a cerimónia na Catedral de São
Paulo acabou, um trompetista no alto da
catedral tocou o sinal militar para “boa
noite”. Logo de seguida na outra ponta
da catedral soou o toque da alvorada. A
mensagem era clara: A morte é um adeus
a este mundo e um despertar no céu. O
corpo de Cristo, depois de chicoteado 40
vezes, pendurado numa cruz por 6
horas, trespassado por uma lança, encai-
xado em metros de pano e quilos de
especiarias num túmulo sem ar durante 3
dias, não poderia simplesmente ter sido
reanimado. Se tivesse sido assim a nossa
esperança de vida eterna era um senti-
mento tolo. Mas não foi assim. Ele res-
suscitou com um corpo glorioso, e traz
na bagagem a natureza essencial da
nossa vida futura. Também nós vencere-
mos a morte – “Onde está ó morte o teu
aguilhão?”; também nós teremos um
corpo espiritual – “Semeia-se corpo ani-
mal, ressuscitará corpo espiritual”; tam-
bém nós sentiremos o poder da
ressurreição – “Semeia-se em fraqueza,
ressuscitará com vigor”. Paulo na 1ª carta
aos Coríntios capítulo 15, fala um pouco
destas realidades futuras. Ele afirma que
“todos seremos transformados” porque
“carne e sangue não podem entrar no
Reino de Deus”. Por outras palavras, um
corpo biologicamente animado por
carne e sangue não é um corpo com
futuro. Por isso convém que “o que é
corruptível se revista da incorruptibilida-
de, e o que é mortal da imortalidade”.
Então, os lençóis e o turbante enrolado
no túmulo quase vazio de Cristo reiteram
a convicção de que a morte não é o fim
da vida humana. Cada história individual
está enraizada no coração de Deus. E os
lençóis arrumados alinham a história da
nossa vida depois da morte com o dese-
jo de Deus em habitar connosco: “Eis
aqui o tabernáculo de Deus com os
homens, pois com eles habitará, e eles
serão o seu povo e Ele será o seu Deus”
(Apo. 21:3). Este é um plano em que
Deus mesmo está empenhado, e por isso
Cristo Ressuscitou de entre os mortos.
Certamente que os lençóis arrumados
apontam para essa gloriosa reunião em
que todos cantarão: “Tragada foi a morte
na vitória!”

Samuel Nunes
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Uma chamada a mulheres à oração
LYDIA INTERNACIONAL – PORTUGAL
UMA CHAMADA A MULHERES À ORAÇÃO

Conferência Nacional de Lydia
Data: 7 – 9 de Junho 2007
Das 12h. Dia 7 até 14h. dia 9
Local: ABLA (Associação de Beneficência Luso Alemã)
Pratª Infante Dom Henrique, 80
Quinta do Junqueiro – Carcavelos – Tel: 214 548 114

CONVIDAMOSCONVIDAMOS
� Todas as mulheres com um coração aberto para orarem pelo

seu País.
� Inscrições e mais informações: Grace Lovell – Tel: 219 230 556

IV CONGRESSO NACIONAL DE IRMÃOS
Local: Quinta da Lagoa – Mira 
Data: 30 e 31 de março 2007
Para inscrição e mais informações contactar para o endereço:
IV CNI, Av. João de Deus, 1486-389 Espinho

III – CONFERÊNCIA DE TREINAMENTO DE LÍDERES – 
MISSÃO GLOBAL 2015
Data: 15 a 17 de Março de 2007
Local: Hotel Praia Mar – Carcavelos
Tema: "Líderes, Igrejas, Cidades e Nações Transformadas por
Jesus"
Contactos: paulopascoal@netcabo.pt
Tel: 217 710 530 – Telm: 969 400 018

DIA GLOBAL DE ORAÇÃO
Data: 26 de Maio – Sábado
Local: cidade do Porto

Data: 27 de Maio – Domingo
Local: cidade de Lisboa

Promoção da Aliança Evangélica Portuguesa

II Encontro de Anas
Teve lugar em Vila Franca de Xira, no dia 24 de Março, o 2º
Encontro de Anas, dedicado especialmente a crentes solteiras,
viúvas e divorciadas. A oradora convidada foi a Dr. Ana Mary

XVI Congresso da J.E.O.
“Sem Desculpas, a verdade a respeito da vida do amor e do
sexo” foi o tema do XVI da Juventude Evangélica do Oeste
(Irmãos). Foi de 16 a 20 de Fevereiro, no Centro Ebenézer, em
A-dos-Cunhados. 

II ENCONTRO DE CASAIS 2007 
O Síndroma do Ninho Vazio foi o tema do “2º. Encontro de
Casais" que aconteceu no dia 24 de Fevereiro, na Igreja
Evangélica Presbiteriana de Carnaxide. “Como lidar com a
ausência dos filhos” foi o título abordado pelo Pr. Peter Meijer,
pastor holandês que trabalhou vários anos no Brasil. Para mais
informações consulte o blog:  
http://presbiterianacarnaxide.blogspot.com 

COMACEP
A COMACEP levou a efeito mais uma  formação intercalar para
o ano lectivo 2006/2007. O tema foi “INFLUENCIANDO A
CULTURA DE ESCOLA” e teve lugar no dia 3 de Março no
Centro Cristão Vida Abundante, em Lisboa. 
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Os cristãos à volta do mundo
foram convidados a entoar o
famoso hino Amazing Grace

– Graça Admirável, em Português –
no Domingo 18 de Fevereiro de
2007, no que foi consagrado como
Amazing Grace Sunday, em acção
de graças pelo segundo centenário
da abolição da escravatura e em in-
tercessão pela libertação de homens,
mulheres e crianças ainda hoje
escravizados. A iniciativa foi articu-
lada com o lançamento do filme
Amazing Grace e teve o apoio da
Aliança Evangélica Mundial.

O hino Amazing Grace (HCC
314) está na sua origem ligado à
luta pela abolição da escravatura.
John Newton (1725-1807), autor da
letra, gastara parte da sua vida no
comércio de escravos, tendo ele
próprio sido preso em África e tra-
tado como escravo. Na viagem de regresso a Inglaterra, quando o
barco quase naufragava, Newton voltou-se para Deus: Senhor,
tem misericórdia de nós. De volta à sua cabina reflectiu e enten-
deu que Deus tinha falado com ele através da tempestade e que
a Sua graça tinha começado a manifestar-se. Foi o que ele des-
creveu como a grande libertação, o dia da sua conversão. 

Newton viria a ser um discípulo entusiasta do evangelista
George Whitefield e conheceria John Wesley, fundador da Igreja
Metodista. Tornou-se pastor da Olney Parish Church  e depois
da St. Mary Woolnoth, em Lombard Street, Londres. Em Olney
tornou-se amigo do poeta William Cowper. Juntos trabalharam
nos cultos semanais, em reuniões de oração e na produção de
um novo hino para cada culto da comunidade. Escreveu
Amazing Grace, em Dezembro de 1772, apresentando-o à sua
congregação no culto do dia 1 de Janeiro de 1773. 

Durante a apresentação da oratória O Messias, de Haendel,
em Londres,  Newton pregou uma série de sermões sobre os
temas do libreto da oratória, em resultado dos quais o jovem
William Willberforce (1759-1833), membro da Câmara dos
Comuns, recém convertido, procuraria o seu conselho pastoral.
Em 1786 Wilberforce entenderia que a sua missão de vida pas-
saria a ser a luta pela supressão da escravatura e a reforma moral
da sociedade. O ex-traficante Newton, agora pastor  e determi-
nado a combater a escravatura, tornar-se-ia uma grande inspira-
ção para a gigantesca luta de Wilberforce. 

Os argumentos para o comércio de escravos eram de natu-
reza económica e política pelo que os abolicionistas tinham con-
tra si grandes poderes e interesses.  William Wilberforce travou

uma luta titânica, nomeadamente
na Câmara dos Comuns.
Apresentou várias propostas de
lei, bloqueadas vez após vez.
Wilberforce expressou assim o
seu compromisso: “A perversida-
de do comércio [de escravos] era
tão gigantesca, tão medonha e tão
irremediável  que a minha mente
estava completamente preparada
para a abolição, fossem quais fos-
sem as consequências. Desde
então determinei que nunca des-
cansaria até que tivesse consegui-
do a sua abolição” (citado em
“131 Christians Everyone Should
Know”).

Finalmente, o ultrajante
comércio de escravos foi oficial-
mente abolido em 1807 embora a
completa abolição tivesse ocorri-
do apenas em 1833, ano da morte

de Wilberforce. O seu sonho realizar-se-ia.
Wilberforce desempenhou um papel fundamental na criação

da British and Foreign Bible Society ( HYPERLINK
"http://www.sociedade-biblica.pt/" Sociedade Bíblica), em 1804,
e da Church  Missionary  Society, em 1799. O seu livro “A
Practical View...”, publicado em 1797, uma crítica contundente
ao Cristianismo acomodado, foi um bestseller. Ele tinha o dom
de entender e afirmar a fé cristã permeando todos os domínios
da vida. Nas palavras do biógrafo Robin Furneaux, “A sua men-
sagem era a de que não bastava professar o Cristianismo, levar
uma vida decente e ir à Igreja aos Domingos, mas que o
Cristianismo atravessa cada aspecto, cada canto da vida cristã. A
sua abordagem do Cristianismo era essencialmente prática. “  

A história não terá muitas pessoas que tenham contribuído
tanto para o bem da sociedade como William Wilberforce, a
consciência da nação, nas palavras de Winston Churchill. Como
escreveu em “A Practical View...”, “Os interesses do cristão
nominal concentram-se nas coisas temporais, os interesses do
cristão autêntico concentram-se em coisas eternas”.  
Amazing Grace é pois um hino que tem cruzado os séculos e
cuja história se encontrou com a da luta pela abolição da escra-
vatura. Acaba de dar o seu nome ao filme de Michael Apted,
com argumento de Steven Knight, sobre a vida de William
Wilberforce. Uma produção da Walden Media, nos cinemas a
nível mundial a partir de Fevereiro de 2007, com distribuição
limitada. Irá a história de Wilberforce despertar-nos para as for-
mas contemporâneas de escravatura? 

Fernando Ascenso

POR DETRÁS DE AMAZING GRACE

A VIDA DE WILLIAM WILBERFORCE
NOS CINEMAS
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A IDADE DAS TREVAS
De acordo com o sociólogo Mark Steyn, as mudanças demográficas à escala mun-

dial estão a funcionar a favor dos extremistas Islâmicos. Segundo este estudioso, a
Europa e os Estados Unidos procuram acomodar-se em vez de confrontar os radicais
Muçulmanos, criando assim uma “ilusão de estabilidade”. Numa altura de “exaustão
social” e tendo em conta que o mundo Ocidental “desistiu de ter mais filhos”, isso bene-
ficia os extremistas do Islão cuja população cresce a olhos vistos. Estas mudanças demo-
gráficas são importantes porque, embora muitos Muçulmanos se dissociem dos actos
terroristas, o que acontece é que muitos partilham dos objectivos dos extremistas,
incluindo o desejo de viver debaixo da sharia (lei Islâmica), na Europa e até nos Estados
Unidos. Segundo Mark Steyn, por volta do ano 2050 chegar-se-á a um ponto de ruptu-
ra e será inaugurada uma nova “idade das trevas”.

Salvar a Criação
Uma coligação de evangélicos e cientistas uniu-se para formar aquilo a que chamam

um “imperativo moral” para proteger o ambiente do aquecimento global, da poluição e
da extinção de espécies. Rich Cizik, que coordena este grupo, afirma que há uma preo-
cupação sobre “ameaças causadas pelo homem à Criação”. Ele espera que este grupo
cresça e se torne num movimento internacional. “Naturalmente, como evangélicos, nós
acreditamos que Deus nos vai julgar pela destruição da Sua Criação”, diz ele, “e por isso
temos uma responsabilidade acrescida  - um dever de mordomia – de sermos mais vigi-
lantes do que os descrentes”. Um dos projectos deste grupo é entrar numa parceria com
a Aliança Evangélica Americana no sentido de que as suas 45,000 Igrejas associadas pos-
sam reduzir drasticamente a energia que consomem.

Luta contra a SIDA
Um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que há necessidade

duma maior coordenação entre os sistemas públicos de saúde e as organizações Cristãs
a operar em África. O alerta vem no sentido de fazer progressos significativos até 2010
para que haja mais acesso á prevenção do vírus HIV, e mais tratamento e cuidados médi-
cos a quem já está infectado. De acordo com o relatório cerca de 70% das infra-estrutu-
ras na África sub-sahariana são propriedade de organizações Cristãs de apoio social e
há muito pouca colaboração com programas de saúde pública. O estudo dá o exemplo
da Zâmbia onde perto de 40% dos cuidados médicos dados a quem está infectado pelo
HIV são feitos por hospitais e centro de saúde Cristãos.

Semana de luta contra a dívida
Organizações Não Governamentais e movimentos sociais que trabalham com o tema

da dívida externa marcaram a "Semana Global de Luta contra a Dívida" para os dias 15
a 21 de Outubro, a mesma data em que se dá a reunião anual do Banco Mundial e do
Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington. A proposta é que as dívidas
sejam canceladas e que os devedores planeiem  auditorias. "É um escândalo que o
mundo rico exija do Sul centenas de milhões de dólares todos os dias como pagamen-
to de dívidas que nasceram a partir de relações económicas injustas que empobreceram
o Sul e enriqueceram o Norte", afirma o documento aprovado no Fórum Social Mundial
no Quénia. O texto diz que a dívida é "ilegítima", porque boa parte dela foi contraída
por governos autoritários ou em momentos históricos conturbados. A declaração trata a
dívida como um problema de ordem política. Usada como um "instrumento de contro-
lo", muitas multinacionais aproveitam para conseguir melhores condições económicas,
países ricos desenvolvem políticas externas e militares, firmam acordos comerciais e
promovem a extracção de recursos naturais dos países devedores. 
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Turismo sexual
Com a facilidade dos transportes

aéreos, coordenar turismo sexual,
mesmo com crianças de menor idade, é
tão fácil como ver sites na internet. Ao
fazer viagens de negócios os viajantes
ocidentais podem aproveitar as mais de
3 milhões de crianças prostitutas que
existem na Ásia, América Latina e África. 

Regiões politicamente instáveis e
economicamente frágeis estão mais vul-
neráveis ao sexo comercializado. De
acordo com várias organizações, alguns
predadores sexuais viajam em tours
sexuais, esperando o anonimato, prosti-
tuição de baixo custo, acesso fácil a
crianças e imunidade policial. A América
fornece 25% destes “turistas”, em que a
média de idade da vítima é de 14 anos.
Para combater o turismo sexual as orga-

nizações humanitárias e os Governos de
vários países esperam conseguir penas
de até 30 anos de prisão por práticas
sexuais com menores, mesmo se levadas
a cabo fora do país de origem do preva-
ricador. O problema é que os proveitos
do turismo sexual são enormes e a ten-
tação de “deixar passar” é grande em
países com salários baixíssimos. 

2007: O ano mais quente da História
O mundo deve passar pelo ano mais quente da sua história em 2007, segundo a pre-

visão do Departamento Britânico de Meteorologia. Isto deve acontecer devido aos efei-
tos do El Niño, fenómeno meteorológico que aquece as águas do Oceano Pacífico e
eleva as temperaturas de todo o planeta. Segundo o Departamento de Meteorologia, há
60% de probabilidades de que a temperatura média da Terra bata o actual recorde, que
é de 1998. A temperatura global deve passar cerca de 0,54ºC em relação à média de
longo prazo, que é de 14 graus. Em 1998, esse valor foi superado em 0,52ºC. A projec-
ção anual foi feita pelo Centro Hadley de Pesquisa de Variação Climática em conjunto
com a Universidade de East Anglia. A previsão leva em conta dois factores. O primeiro
é a emissão de gases na atmosfera, que gera o efeito de estufa. O outro factor que per-
mite essa previsão é a influência do El Niño. O El Niño ocorre por causa da chegada de
águas mais quentes da América do Norte à costa da América do Sul. O fenómeno é des-
crito como aquele que tem mais influência na alteração climática da Terra.

Culpa humana sobre mudanças climáticas
Se ainda havia alguma dúvidas elas acabam de ser ultrapassadas. O mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre

Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em Inglês), cuja primeira parte foi divulgada em Paris, não deixa dúvidas: O clima do planeta está
a mudar – e a culpa é do homem. O relatório, dividido em quatro volumes com milhares de páginas, levou seis anos a ser feito e con-
tou com a participação de mais de 2.500 pesquisadores de 130 países. Deve deixar muitos políticos no mínimo constrangidos, a come-
çar por George W. Bush, presidente do país que é o primeiro poluidor mundial e que se tem oposto a iniciativas como o protocolo
de Quioto. De acordo com o documento, o aquecimento global está-se a acelerar, motivado especialmente pela queima descontrola-
da de combustíveis fósseis. A temperatura média global subiu cerca de 0,7º C entre 1901 e 2005. Os dois anos mais quentes regista-
dos até hoje foram 1998 e 2005. Mas a situação pode piorar muito. Na estimativa mais optimista, o aumento da temperatura rondará
entre 1,8 e 4,0 graus no século 21. Segundo o texto, a mudança climática, que muitos cientistas diziam esperar para daqui a algumas
décadas, já começou. O fenómeno pode ser observado, por exemplo, no derretimento do gelo do círculo polar do Oceano Ártico.
Entre as consequências da mudança climática estão a alteração nos padrões da chuva, com secas e tempestades violentas, e níveis mais
elevados dos mares.

Culto a Zeus reactivado 
Pela primeira vez em 1600 anos, devotos dos antigos deuses gregos realizaram uma cerimónia oficial no Templo de Zeus, na capi-

tal da Grécia, Atenas. Esta foi a primeira cerimónia considerada legal no templo desde que a religião grega foi banida pelos Romanos,
e é realizada depois duma decisão judicial ter considerado legítima a crença dos devotos. Centenas de pessoas participaram do culto,
em que os devotos se vestiram como guerreiros atenienses e cantaram hinos pedindo a Zeus que traga paz ao mundo. Uma multidão
concentrou-se no local para ver os sacerdotes e sacerdotisas. A Igreja Ortodoxa Grega disse que o que ocorreu foi uma mera ressur-
reição de uma religião degenerada. Em 2003, devotos vestidos de branco tinham realizado um culto ilegal no Templo de Hefesto, pró-
ximo à Acrópole. Nessa ocasião, eles foram afastados do local por funcionários do Ministério da Cultura. Um dos líderes do culto,
Doretta Peppa, uma escritora que se apresenta como sacerdotisa, disse que os templos foram construídos para respeitar os deuses e
agora eles passarão a ser utilizados adequadamente. Peppa e os seus seguidores querem ter os mesmos direitos dos druidas britâni-
cos, que realizam cerimónias em Stonehenge, e dos holandeses devotos de Thor e dos deuses nórdicos que gozam da permissão para
realizar casamentos, baptismos e funerais.
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Relatório Sobre
Perseguição 
aos Cristãos

Pelo quinto ano consecutivo, a
Coreia do Norte foi nomeada como o
pior país por perseguir os Cristãos, de
acordo com um estudo abrangente reali-
zado pela organização “Portas Abertas”.
Isto não é uma surpresa visto haver
dezenas de milhares de crentes em cati-
veiro neste país tão hermético. Não há
certamente mais nenhum país no mundo
onde os Cristãos sejam perseguidos de
forma tão cruel e sistemática. A lista da
“Portas Abertas” relaciona os países de
acordo com a intensidade da persegui-
ção aos Cristãos face ao desejo destes
praticarem activamente a sua fé. A pes-
quisa é feita com base em 50 questões
que cobrem vários aspectos da vida reli-
giosa e foi desenvolvida junto de contac-
tos indígenas, missionários no terreno e
crentes perseguidos. Depois da Coreia
do Norte vem a Arábia Saudita, o Irão e
a Somália.

Gideões presos
Dois membros dos Gideões Internacionais foram presos por distribuir Bíblias no pas-

seio público. Anthony Mirto e Ernest Simpson foram lançados na prisão por invasão de
propriedade privada. Ora a constituição Americana prevê a possibilidade de qualquer
pessoas praticar a sua religião no passeio público. Os dois Gideões presos estavam a
distribuir Bíblias às portas da Escola Secundária de Key Largo. Nenhum deles entrou
dentro dos terrenos da escola. O Director chamou a polícia e ambos foram presos.

Museu da Criação
“Answers in Genesis” – (AiG) respostas em Génesis – é a maior organização apolo-

gética do mundo e está a construir um novo museu revolucionário, orçado em 25
milhões de euros, que irá transportar os visitantes no tempo para assistirem a uma repre-
sentação ao vivo da história da humanidade. Marcado para abrir este verão, o Museu da
criação terá exibições interactivas e com tecnologia de ponta, incluindo dinossauros e
pessoas robotizadas. O museu,  situado num complexo imenso de 49 hectares próximo
do aeroporto de Cincinnati, nos Estados Unidos, será uma autêntica máquina do tempo,
lançando os visitantes para o período da história antiga logo após a Criação. Os organi-
zadores acreditam que o museu irá ilustrar que a Bíblia é a suprema autoridade em
todas as questões e que aguenta perfeitamente o escrutínio científico. 

Grupos Familiares crescem
De acordo com George Barna, a era dos grupos familiares veio para ficar na comu-

nidade evangélica ocidental. Ainda segundo este investigador os crentes que assistem
neste grupos independentes e inter-denominacionais estão mais satisfeitos com a sua
vida cristã do que os que vão a Igrejas convencionais. Dois terços dos membros dos
grupos familiares estão “completamente satisfeitos” com a liderança espiritual das suas
Igrejas, contra apenas um terço dos que assistem em Igreja convencionais. Três em cada
cinco crentes que frequentam um grupo familiar estão “completamente satisfeitos” com
o nível de actividade comunitária e vivência da vida cristã, comparado com apenas dois
em cada cinco dos crentes envolvidos com uma Igreja mais convencional. “Há um grupo
emergente de milhões de pessoas que reconhecem que não foram chamados apenas
para ir à Igreja” – observa Barna – “mas que foram chamados a serem Igreja”. Isto de
acordo com este pesquisador Cristão potencia a vocação de cada crente em “expressar
a sua fé em todas as dimensões da sua vida”. 

Igreja de Gaza ocupada
A polícia da Autoridade Palestina (AP) do partido Fatah confiscou o prédio de seis

andares da Igreja Baptista de Gaza, para usá-lo como posto para vigiar os militantes que
apoiam o movimento do partido Hamas, que actualmente governa a região. Hanna
Massad, pastor da Igreja Baptista de Gaza, disse que polícias da AP exigiram a entrega
da chave do prédio, o que foi recusado. A polícia invadiu então o prédio, assumindo
os seus postos no sexto andar. O prédio da Igreja compreende o templo, a única livra-
ria Cristã de Gaza, um dormitório para convidados e uma clínica de mamografia. Hanna
descreveu essa crise como “a pior situação que já passámos em Gaza”, mais séria até
que as invasões israelitas.

Cardeal contra Pequim
O chefe da Igreja Católica em Hong Kong, Cardeal Joseph Zen, encorajou o Vaticano

a terminar a sua busca de entendimento com Pequim. De acordo com Zen, a ordena-
ção o ano passado de três bispos sem a aprovação do Vaticano foi “ilegítima” e “um acto
de guerra”. Ainda de acordo com Zen, a recusa de Pequim em reconhecer a autorida-
de do Vaticano anulou duas décadas de negociações. O actual Papa irá tornar a sua
posição clara nesta matéria nas próximas semanas. 
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300 milhões de Crentes na China
De acordo com a imprensa estatal Chinesa o número de crentes na China rondará

os 300 milhões, três vezes mais do que as estimativas oficiais. Numa sondagem a mais
de 4,500 pessoas nas ruas de Xangai, 31,4% afirmaram-se crentes. A China é regularmen-
te criticada por perseguir os crentes que não frequentem locais de culto autorizados.
Observadores locais dizem que estes números provam que há muito mais actividade
religiosa no país do que as autoridades controlam. A razão deste surgimento religioso
deve-se às profundas mudanças sociais e económicas a acontecer no país.

Do Ateísmo ao Cristianismo
A Albânia, que em 1967 ficou conhecida como o primeiro estado oficialmente ateu,

está rapidamente a transformar-se num modelo de crescimento do Cristianismo e um
exemplo para o resto da Europa. Qualquer organização religiosa era proibida debaixo
do comunismo de linha dura da Albânia. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, só em 1990
foi restabelecida, e de acordo com o seu dirigente Georges Tsetsis, têm-se dado “enor-
mes progressos”.  Diz ele: “Em 1991 a Igreja tinha 5 padres idosos. E agora tem 110,
muitos deles jovens, e no Seminário estão neste momento a preparar-se mais 100. Foram
restauradas 65 Igrejas, construídas 72. Foi iniciada a Academia Teológica que funciona-
va num hotel com quartos alugados e agora tem um edifício próprio. E além disso a
Igreja dirige escolas, creches, centros médicos e outras obras sociais”.  Números impres-
sionantes na verdade.

Futebolista – Pastor – Missionário
Kiri Nguon nasceu no Camboja. Com apenas 17 anos já representava o seu país na

selecção de futebol. O sonho de Kiri era jogar futebol durante muitos anos. Infelizmente
esse sonho foi cerceado quando os Khmer Vermelhos tomaram invadiram a capital
Phnom Penh na Primavera de 1975. Como figura pública reconhecida Kiri teve de fugir
ao regime bárbaro de Pol Pot para o Vietname onde trabalhou como pescador.
Rapidamente o seu talento foi reconhecido e ele começou a jogar futebol novamente.
Todavia, em 1979, o Vietname declara guerra ao Camboja e Kiri teve de fugir para a
Tailândia. Após uma viagem a pé e de bicicleta, por sobre montanhas e entre vales, Kiri
chega a uma campo de refugiados Tailandês onde missionários o levam a Jesus.
Reconhecendo o seu potencial Kiri é enviado para os Estados Unidos onde estuda numa
Escola Bíblica, sendo consagrado Pastor duma Igreja em San Diego, na Califórnia. Agora
o seu projecto é voltar para o Camboja – onde os Cristãos são cerca de 1% da popula-
ção – para começar um ministério na área do desporto semelhante aos Atletas para
Cristo. 

3000
línguas 
precisam 
da Bíblia

Embora a tradução da Bíblia esteja a
avançar mais depressa do que nunca
(cerca de 2.200 línguas já têm a Bíblia ou
porções na sua língua), há ainda 3000
línguas que precisam das Boas Novas
traduzidas. Muitas destas línguas são
faladas em regiões inacessíveis ou onde
campeia a guerra. Se o ritmo actual for
observado vai ser necessário chegar ao
ano 2050 para se começar o trabalho de
tradução em todas estas línguas. Por
causa disso, a Wycliffe criou a “Visão
2025”, um plano que pretende incremen-
tar projectos de tradução para cada
comunidade que precisa até ao ano
2025. O projecto exige parcerias com
Igrejas locais, seminários e escolas
Bíblicas, agências missionárias e outras
instituições Cristãs. As necessidades são
globais, no entanto, há três áreas mais
carenciadas: África Central, com 800 lín-
guas; a região do Norte da Índia ao Sul
da China, com mais 800 línguas; e o
aglomerado de ilhas na Ásia que vão da
Sumatra à Papua Nova Guiné, com 1000
línguas sem tradução da Bíblia. 
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Bíblia de negócios
A primeira Bíblia de Negócios foi lançada pela Sociedade Bíblia da Austrália em

Sidney. A nova Bíblia inclui testemunhos pessoais de Cristãos que são referências como
homens de negócios. De acordo com um dos porta-vozes da Sociedade Bíblica “é uma
luta estar em sintonia com questões tão cruciais como gestão de pessoas, impostos, leis
de comércio e indústria, etc. A Bíblia é uma fonte de verdadeira luz para nos ensinar a
viver – mesmo na selva competitiva dos negócios – e é por isso que editámos esta nova
Bíblia de Negócios”.

Igreja na China
Uma equipa de pesquisa foi formada pelo Conselho Cristão Chinês para fazer um

levantamento das Igrejas não oficiais mais em contacto com a população local. A equi-
pa durante um ano visitou várias províncias Chinesas, encontrando-se com membros e
Pastores das Igrejas para os apoiar na gestão das Igrejas. Ministérios locais, resistências
a heresias, preparação de documentos para registar a Igreja e estabelecimento de pon-
tes com as autoridades locais, foram algumas das áreas abrangidas.

Arte Cristã Chinesa
Foi realizada a 4ª Exposição de Arte Cristã Chinesa em Nanjing. Várias centenas de

peças de pintura, caligrafia, colagem de pasta de papel, fotos, etc. foram exibidas. As
obras de arte originárias de toda a China retrataram cenas diárias da vida dos crentes
Chineses, numa demonstração clara da capacidade Cristã em expressar sentimentos
espirituais. Alguns líderes Cristãos que foram à exposição afirmaram o seguinte: “A arte
em exposição é fruto da vida dos Cristãos chineses, revela a cultura Cristã e fortalece a
tradicional tendência para as artes da nação Chinesa”. 

Igreja cresce na Nova Zelândia
A Igreja Latina em Auckland na Nova Zelândia cresceu nos últimos anos de duas famílias para uma comunidade de mais de 100

pessoas. A Iglesia Cristo Viene (Igreja Cristo Volta) tem ajudado muitos emigrantes que vêm da América Latina e se instalam na Nova
Zelândia. O Pr. Juan Farrugia, do Chile, e sua esposa Neozelandesa, são os líderes da Igreja sendo também responsáveis por um cen-
tro de reabilitação para deficientes profundos. A Igreja tem vários ministérios de impacto na comunidade tais como um programa de
rádio, grupo de louvor e a Fundação de Cuidado latino que ajuda emigrantes com autorizações de residência, visas de trabalho, acon-
selhamento familiar, etc. Entretanto, a Igreja já está a começar novas comunidades Cristãs em mais duas cidades da Nova Zelândia. 

A Igreja comunica mal com os jovens de hoje e mesmo nos chamados países Cristãos
a maioria dos jovens são iletrados em relação à Bíblia e bem informados quanto aos
programas da MTV, diz o secretário geral do Conselho Mundial de Igrejas. O Pr.
Samuel Kobia, falava em Bangalore, na Índia para centenas de jovens. “Estamos cons-
cientes de que os jovens são o alvo preferencial dos media”, disse Kobia durante o
seu discurso, “e se nada for feito agora a Igreja perde toda uma geração de líderes.
Sem um envolvimento dos jovens  e dos estudantes não haverá futuro para a Igreja”.
Durante a sua visita ao quartel general do Movimento Estudantil Cristão da Índia,
Kobia descerrou a primeira pedra do futuro centro de recursos das mulheres Dalit. Lá
ele prestou homenagem a Ruth Manorama, a primeira mulher Dalit a ganhar um pré-
mio internacional, semelhante ao Nobel, que distingue o seu trabalho com mulheres
Dalit marginalizadas. Os Dalit – que significa “espezinhado” – são a casta mais baixa
da Índia e são considerados abjectamente intocáveis. 

Jovens cristãos sabem mais da MTV 
do que da Bíblia

Religião
Interessante

Para cada duas pessoas da União Eu-
ropeia há mais do que uma a considerar
a religião importante para si. Numa son-
dagem recente do Eurostat, 53% das pes-
soas inquiridas afirmam que a religião é
um elemento significativo das suas vidas.
Pelas contas do Eurostat há 453,6
milhões de habitantes na União Europeia
sendo que 75% alegam ter uma filiação
religiosa. 49,5% afirmam-se Católicos,
12,7% Protestantes, 8.6% Ortodoxos,
15,7% Muçulmanos, 0,4% Judeus e 25,4%
não religiosos. A sondagem também
encontrou diferenças profundas entre os
vários estados membros da União. A reli-
gião é muito importante para os Malteses
(88%), para os Polacos (87%), e para os
Cipriotas, Gregos e Romenos (86%). Para
a grande maioria dos Belgas e Checos é
insignificante. Há outra distinção interes-
sante: Como um todo as mulheres são
mais religiosas do que os homens. Para
58% das mulheres a religião é muito
importante ao passo que isso só aconte-
ce com 45% dos homens.
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O NÚCLEO produziu uma das me-
lhores obras de todos os tempos – o livro
“O Evangelho Segundo Roma”. Num País
onde as densas trevas alimentadas pelo
catolicismo continuam a persistir e onde
uma maioria se diz “católica” (praticante
ou não), as barreiras à penetração do
Evangelho da Graça de Deus são enor-
mes. E há que denunciá-las. A leitura deste
livro é obrigatória para todo o crente
evangélico. Será uma mais valia à forma-
ção bíblica e teológica que possui. Verá
esclarecidos muitos aspectos da diferen-
ça entre a doutrina bíblica e a católica-
-romana e ficará mais habilitado a teste-
munhar e a evangelizar dentro do con-
texto religioso que predomina.

A 1ª edição esgotou em 1 mês. Estamos
a proceder à reimpressão desta obra.

Alguns dos muitos testemunhos já
recebidos:

“É sem dúvida o livro mais completo,
mais isento e mais bem pesquisado que

tenho lido sobre esta matéria. Gostei
também porque não é um ataque aos
Católicos, nem é ofensivo. O autor tudo
faz para apresentar o assunto objectiva-
mente sem ferir sensibilidades”. 

Pr. Eddie Fernandes
“Este livro é muito bom e útil e oro para

que todos o leiam com atenção, pois é muito
bom para rebater os erros da Igreja Roma-
na que traz o povo numa cegueira incrível”.

Tertuliano Homem de Figueiredo
“Agradeço e aprecio como obra de

grande valor e utilidade”.
Pr. Arnaldo Caldeira
“O meu muito obrigado pelo envio

do livro sobre as doutrinas de Roma ver-
sus Palavra de Deus. Este livro, face à sua
clareza e actualidade, concerteza que
será uma bênção para quem quiser docu-
mentar-se e ficar esclarecido sobre as
verdades fundamentais da Palavra de
Deus”.

Dr. Palmeiro Ferreira da Silva

SEGURANÇA SOCIAL

A Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro de 2007,

aprova as bases gerais do sistema de segurança

social. 

A Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro de

2006, cria o indexante dos apoios sociais e novas

regras de actualização das pensões e outras presta-

ções sociais do sistema de segurança social. 

•••         

CONTAS BANCÁRIAS

O Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2007, de 8

de Fevereiro de 2007, altera o Aviso do Banco de

Portugal nº 11/2005, publicado no Diário da

Républica, 1º série-B n.º 139, de 21 de Julho de

2005, que regula as condições gerais de abertura de

contas de depósito bancário.

Do Decreto-Lei n.º 18/2007, de 22 de Janeiro de

2007, que estabelece a data valor de qualquer movi-

mento de depósito à ordem a transferência efectuadas

em euros, determinando qual o seu  efeito no prazo

para a disponibilização de fundos ao beneficiário, e

altera o Decreto-Lei n.º 41/2000, de 17 de Março,

transcreve-se o seguinte:

Artigo 4.º

Depósitos em numerário

1 – Os depósitos em numerário efectuados ao

balcão implicam a disponibilização imediata do saldo

credor, sendo- -lhes atribuída a data valor do dia da

sua realização.

2 – Os depósitos em numerário efectuados em ter-

minais automáticos implicam a disponibilização do

saldo credor no dia útil seguinte, sendo-lhes atribuída

a data valor deste mesmo dia útil.

3 – Os depósitos em numerário efectuados em ter-

minais automáticos que disponham da possibilidade

de conferência de notas implicam:

a) Quando realizado em dias úteis, a disponibili-

zação imediata do saldo credor, sendo-lhes atribuída

a data valor do dia da sua realização;

b) Quando realizados aos sábados, domingos e

feriados, a disponibilização do saldo credor no dia

útil seguinte, sendo-lhes atribuída a data valor deste

mesmo dia útil.

Artigo 5.º

Cheques

1 – Aos depósitos em cheques normalizados e

cheques visados efectuados ao balcão e sacados

sobre a própria instituição de crédito, na qual são

depositados, é atribuída a data valor do próprio dia

da sua apresentação junto daquela instituição, ficando

o respectivo saldo credor disponível nesse mesmo dia

útil.

2 – Aos depósitos em cheques normalizados efec-

tuados ao balcão e sacados sobre instituição de crédi-

to distinta daquela em que são depositados é atribuída

a data valor do 2.º dia útil seguinte ao da sua apre-

sentação junto daquela instituição, ficando o respecti-

vo saldo credor disponível nesse mesmo dia útil.

3 – Aos depósitos em cheques visados efectuados

ao balcão; sacados sobre instituição de crédito distin-

ta daquela em que são depositados, é atribuída a

data valor do próprio dia da sua apresentação junto

daquela instituição, ficando o respectivo saldo credor

disponível nesse mesmo dia útil.

4 – Aos depósitos em cheques efectuados em ter-

minais automáticos é atribuída a data valor do 2.º dia

útil seguinte ao do depósito, ficando o respectivo saldo

credor disponivel nesse mesmo dia útil.

5 – Aos depósitos de outros valores aplica-se,

com as necessárias adaptações, o disposto nos núme-

ros anteriores.

Artigo 6.º

Movimentação de fundos disponibilizados.

É proibido o débito de juros, ou de qualquer des-

pesa correspondente, pela movimentação a débito dos

fundos disponibilizados nos termos dos artigos anteriores.

•••7

MERGULHO AMADOR

O Decreto-Lei n.º 16/2007, de 22 de Janeiro de

2007, estabelece o regime jurídico aplicável ao mer-

gulho amador.

Comparando a Tradição Católica e a Palavra de Deus
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CARTÃO  DE CIDADÃO

Da Lei n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro de 2007,

que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e

utilização, transcreve-se o seguinte:

Artigo 2.º

Definição

O cartão de cidadão é um documento autêntico

que contém os dados de cada cidadão relevantes

para a sua identificação e inclui o número de identifi-

cação civil, o número de identificação fiscal, o núme-

ro de utente dos serviços de saúde e o número de

identificação da segurança social.Artigo 3.º

Titulares

1 – A obtenção do cartão de cidadão é obrigató-

ria para todos os cidadãos nacionais residentes em

Portugal ou no estrangeiro, a partir dos 6 anos de

idade ou logo que a sua apresentação seja exigida

para o relacionamento com algum serviço público.

2 – A obtenção do cartão de cidadão é facultati-

va para os cidadãos brasileiros a quem nos termos do

Decreto-Lei n.º 154/2003, de 15 de Julho, tenha sido

concedido o estatuto geral de igualdade de direitos e

deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação

e Consulta entre a República Portuguesa e a República

Federativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22

de Abril de 2000, aprovado pela Resolução da

Assembleia da República n.º 83/2000 e ratificado

pelo Decreto do Presidente da República n.º

79/2000, de 14 de Dezembro.

A Portaria n.º 201/2007, de 13 de Fevereiro de

2007, regula, no período que antecede a expansão a

todo o território nacional, a localização e as condi-

ções de instalação dos serviços de recepção dos pedi-

dos do cartão de cidadão.

A Portaria n.º 202/2007, de 13 de Fevereiro de

2007, aprova o modelo oficial e exclusivo do cartão

de cidadão para os cidadãos nacionais e para os

beneficiários do estatuto Referido no n.º 2 do artigo

3.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro.

A Portaria n.º 203/2007, de 13 de Fevereiro de

2007, regula o montante das taxas devidas pela emis-

são ou subtituição do cartão de cidadão, as situações

em que os actos devem ser gratuitos e a taxa devida

pela realização do serviço externo, no âmbito do

pedido de emissão ou substituição do cartão.

•••

PROTECÇÃO NO DESEMPREGO

A Portaria n.º 8-B/2007, de 3 de Janeiro de

2007, estabelece as normas de execução necessárias

à aplicação do regime jurídico de protecção no

desemprego, constantes no Decreto-lei n.º 220/2006,

de 3 de Novembro.

•••

RETRIBUIÇÃO MINIMA

Do Decreto-Lei n.º 2/2007, de 3 de Janeiro de

2007, que actualiza os valores da retribuição minima

mensal garantida para 2007, transcreve-se o seguinte:

Artigo 1.º

Valor da retribuição mínima mensal garantida

O valor da retribuição mínima mensal garantida

a que se refere o n.º 1 do artigo 266.º do Código do

Trabalho, aprovado pela Lei n. 99/2003, de 27 de

Agosto, é de 403 (Euros).

•••

ACESSIBILIDADE

A Resolução do Conselho de Ministros n.º

9/2007, de 17 de Janeiro de 2007, aprova o Plano

Nacional de Promoção da Acessibilidade (PNPA)

•••

ENTIDADES COMERCIAIS

O Decreto-Lei nº 8/2007, de 17 de Janeiro de

2007, altera o regime jurídico da redução do capital

social de entidades comerciais, eliminando a interven-

ção judicial obrigatória e promovendo a simplificação

global do regime, cria a Informação Empresarial

Simplificada (IES) e procede à alteração do Código

das Sociedades Comerciais, do Código de Registo

Comercial, do Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 de

Agosto, do Código de Processo Civil, do Regime

Nacional de Pessoas Colectivas e do Regulamento

Emolumentar dos Registos e do Notariado.

•••

POLUIÇÃO SONORA

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de17 de Janeiro de

2007, aprova o Regulamento Geral do Ruído e revo-

ga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro.

•••

PROGRAMA TODOS DIFERENTES TODOS IGUAIS

Da Portaria n.º 111/2007, de 24 de Janeiro de

2007, que cria o Programa Todos Diferentes, Todos

Iguais ( Programa TDTI), transcreve-se o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

O Programa TDTI tem como objectivo promover

um debate participado sobre os direitos humanos,

bem como promover e celebrar a diversidade

Artigo 2.º

Áreas de Intervenção

O Programa TDTI compreende as seguintes áreas

de intervenção:

a) O voluntariado dirigido às comunidades imi-

grantes tendo em vista o seu melhor acesso à informa-

ção relevante, bem como uma melhor inclusão social;

b) Preparação, elaboração e difusão de materiais

integrados nos objectivos globais do Programa, nas

modalidades didáctico-informativa ou artística;

c) Debates, colóquios e conferências que tenham

como objectivo central o debate dos temas menciona-

dos no artigo 1.º;

d) Animação sócio-cultural que tenha em vista a

promoção da inter-relação étnico-cultural;

e) Desenvolvimento e publicação de trabalhos de

investigação e de dados estatísticos relevantes, inova-

dores e inéditos;

f) Apoio a acções de formação para cidadania e

os direitos humanos;

g) Medidas de apoio nomeadamente campanhas

e acções de informação-formação, visando uma mais

adequada integração das pessoas com deficiência ou

incapacidade;

h) Validação de instrumentos e apoio à sua publicação

e publicitação, no âmbito da igualdade de oportunida-

des e do género;

i) Acções de educação para a cidadania em con-

texto escolar ou outro, na área da educação não for-

mal.

Artigo 3.º

Entidades promotoras

Podem candidatar-se ao Programa TDTI as seguin-

tes entidades:

a) Associações juvenis inscritas no Registo

Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ)

b) Grupos informais de jovens;

c) Outras entidades privadas sem fins lucrativos

que prossigam objectivos enquadrados nas áreas de

intervenção deste Programa, maioritariamente dirigi-

das a públicos juvenis.

•••

ABONO DE FAMÍLIA

A Portaria n.º 112/2007, de 24 de Janeiro de

2007, elimina a obrigatoriedade de efectuar a prova

anual de rendimento do agregado familiar do benefi-

ciário do abono de família.

•••

TRABALHO

O Decreto-Lei n.º 14/2007, de 19 de Janeiro de

2007, terceira alteração ao Decreto-Lei nº 124/84,

de 18 de Abril, que regula as condições em que

devem ser feitas as declarações do exercício de activi-

dade dos trabalhadores e as condições e consequên-

cias da declaração extemporânea de periodos de

actividade profissional perante a segurança social.

•••

CÓDIGO DO IVA

O Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro de

2007, no uso da autorização legislativa concedida

pelo n.º 3 do artigo 45.º da Lei 60-A/2005, de 30 de

Dezembro, introduz alterações ao Código do IVA e

respectiva legislação complementar em matéria de tri-

butação de operações imobiliárias, incluindo a revi-

são do regime da renúncia à isenção de IVA na

transmissão e na locação de bens imóveis.

•••

CERTIFICADOS DO REGISTO CRIMINAL

A Portaria n.º 170/2007, de 6 de Fevereiro de

2007, estabelece os requisitos da apresentação de

requerimentos de certificados do registo criminal e da

respectiva transmissão por via electrónica, aos servi-

ços de identificação criminal da Direcção-Geral da

Administração da Justiça.
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DVD
Categoria: Gospel
Todos os dias Deus faz 
milagres nas nossas vidas que 
demonstram que Ele está vivo 
e activo. Esta é uma verdade bem 
visível no DVD do Coral imenso da
Igreja Brooklyn Tabernacle.

24 €

Delirious
DVD / CD
Categoria: Pop / Rock

19.90 €

Hillsong
DVD Duplo
Categoria: Louvor e Adoração

24 €

Amy Grant - Live
CD
Categoria: Pop Contemporâneo

15.90 €

Healing - Benny Hinn
DVD
Categoria: Louvor e Adoração

24 €

CD
Categoria: Gospel

15.90 €

Avalon
CD
Categoria: Hinos 

15.90 €

Juju Song + Cool springs Jazz
Quartet
CD
Categoria: Jazz

15.90 €

JANEIRO–MARÇO de 2007 CD’S | DVD’S
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TALÃO DE ENCOMENDA
Ao NÚCLEO – Apartado 1 – 2746-901 Queluz

Desejo fazer já a encomenda do seguinte:

Produto(s): quantidade(s): preço €
Produto(s): quantidade(s): preço €
Produto(s): quantidade(s): preço €

Portes de correio (4% do valor da encomenda) €

Total em: Cheque Vale Postal preço total €

Nome:

Morada:

Telefone: e-Mail:

Código Postal: – Localidade:

� � �

TeenStreet é uma iniciativa da Opera-
ção Mobilização Internacional (OM), um
movimento de cristãos evangélicos, unidos
pelo amor de Cristo no seu desejo de O
tornarem conhecido em todo o mundo. 

Ao longo de 14 anos, a popularidade
de TeenStreet tem vindo a espalhar-se
por todo o lado e, este ano, espera jun-
tar, só na Alemanha, cerca de 4.000 par-
ticipantes, de 20 países diferentes, para
um programa com uma enorme riqueza
de conhecimentos, criatividade e oportu-
nidades missionárias para todas as ida-
des. O evento reúne excelente música, e
adoração genuína, actividades recreati-
vas, artes, ensino bíblico dinâmico, com
ilustrações vivas, e seminários de forma-
ção sobre temas empolgantes. 

O número crescente de participantes
portugueses leva-nos a perceber o enor-
me valor e a importância do mesmo ao
serviço da Comunidade Evangélica em
Portugal. Em 2005 participaram mais de
100 portugueses e este ano a expectativa
é superior a esse número.

UM PROGRAMA 
CRIATIVO, COM
CONTEÚDO E 
ENVOLVENTE

Os organizadores trabalham incansa-
velmente para produzir um programa de
grande qualidade e que valorize mais
aquilo que o adolescente vai recordar, do
que aquilo que apenas lhe é dito no Teen
Street.

O dia típico inclui um variado calei-

doscópio de actividades que vão desde o
estudo bíblico criativo à adoração, em
plenário e em pequenos grupos, aos des-
portos, talk shows, concursos de talentos
(drama, dança, artes criativas, música vocal
e instrumental), missões em acção, con-
certo de oração pelo mundo, entre outros. 

Cada monitor terá a seu cargo um
número máximo de 6 adolescentes (cons-
tituído só por rapazes ou só por meni-
nas). Depois, cada 6/7 monitores estarão
sob a responsabilidade de um casal de
tutores com quem se reunirão regular-
mente para apoio e/ou aconselhamento.

QUEM PODE 
PARTICIPAR?...

Os adolescentes entre os 12 e 13
anos só podem participar acompanhados
dos seus Pais ou alguém idóneo que
assegure a responsabilidade. Os jovens
entre os 13 e os 17 anos participarão
dum programa que não vão mais esque-
cer. TeenStreet procura candidatos com
18 anos ou mais para fazerem parte
duma equipa internacional de
Voluntários em Missão. O serviço será por
turnos e terão a oportunidade de assistir a
algumas das sessões principais, progra-
mas especiais e criativos, estudos bíblicos,
conhecer outras culturas, entre outros.
Podem candidatar-se a participar como
monitor, tradutor, conselheiro entre
outros serviços de voluntariado.
Procuramos pessoas que tenham fome
de Deus, que gostem de servir e que pre-
tendam perceber melhor o que Deus está
e quer fazer no mundo!

Os crentes individualmente, as igrejas
locais e outras instituições são convida-
dos a apoiar e desafiar os seus adoles-
centes e jovens a participarem neste
programa verdadeiramente impressio-
nante, junto com os seus professores de
Escola Dominical, líderes e pastores de
jovens, bem como outros obreiros!
Fazendo isso, estão a investir em pes-
soas, em missões, antecipando o futuro. 

A viagem será em excelentes autocar-
ros, com paragens para refeições ligeiras
e uso de WC. Cada participante pode e
deve levar as suas refeições práticas (fru-
tas, sandes, sumos, etc.) ou optar por
comprar nas estações de serviço (não
recomendado). TeenStreet é uma expe-
riência missionária em comunidade.
Cada um deve procurar desenvolver uma
atitude que promova o bem estar de
todos. De facto, isto é comunhão cristã.
O documento “Declaração de Estilo de
Vida em Comunidade” tem que ser lido
cuidadosamente e assinado por todos os
intervenientes antes de poderem partici-
par em TeenStreet. 

Para o esclarecimento de dúvidas ou
mais informações contacta a Equipa Coorde-
nadora Nacional, pelo site www.ompor-
tugal.org ou falando com Ilda Sintrão,
tlm: 965 667 461 e João Beirão, tlm: 933
208 161 e tel: 214 393 500. Os emails são
os seguintes: omp@yahoo.com; TeenStreet-
@pt.OM.org; jbfata@yahoo.com. 

Em anexo a este GIIE segue um Boletim
de Inscrição para os adolescentes com
idades até 17 anos inclusivé. Para outras
idades, solicitar os respectivos Boletins à
OM nos contactos atrás mencionados. 

OLDEMBURGO,ALEMANHA,DE 28 DE JULHO A 4 DE AGOSTO DE 2007

TEENSTREET 2007
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REGISTO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Nº. 117244,
EM 28.05.93 | DEPÓSITO LEGAL Nº. 12.262/86

Embora não goste de ter o seu nome associado ao tema da
espiritualidade, Eugene Peterson é actualmente uma das 
principais referências no assunto. Com mais de 45 anos de
experiência pastoral, as suas opiniões destoam de maneira gri-
tante do senso-comum cristão-evangélico. Em “A vocação espi-
ritual do pastor”, e ”À sombra da planta invisível”, Peterson faz
uma reflexão sobre o que é ser pastor. Não se trata de um
manual ministerial. Ao contrário, o escritor vai ao fundo do
poço para resgatar a dignidade dessa vocação. O ponto de 
partida são as próprias desilusões do autor. O grande diferencial
da literatura de Peterson, que actualmente ocupa o posto de 
professor emérito no conceituadíssimo Regent College, no
Canadá, é que ele consegue ser profundo sem, no entanto, abrir
mão da acessibilidade de seu texto. A seguir, leia parte de uma 
entrevista em que Peterson fala da espiritualidade e de seu
papel na Igreja moderna.

Muitas pessoas entendem que espiritualidade está rela-
cionada com tornar-se emocionalmente íntimo de Deus.

Esta é uma visão ingénua de espiritualidade. Vida cristã sig-
nifica seguir a Jesus. A espiritualidade hoje não é diferente do
que temos feito há dois mil anos, indo à igreja, sendo baptiza-
dos, participando da Ceia, aprendendo a orar e lendo as Escritu-
ras. É uma rotina normal. A tal intimidade pode estar tanto certa
como errada. Existe uma intimidade com Deus, mas é como
qualquer outra intimidade — faz parte da estrutura de nossa
vida. No casamento não nos sentimos íntimos a maior parte do
tempo. Nem com um amigo. Intimidade não é primeiramente
uma emoção mística. É uma maneira de viver com sinceridade,
honestidade e uma certa transparência.

A tradição mística não sugere o contrário? 
Uma das minhas histórias favoritas é a de Teresa de Ávila. Ela

estava sentada na cozinha devorando vorazmente um frango
assado. Uma das freiras ficou chocada com o comportamento
dela. Teresa disse: “Quando eu como frango, eu como frango;
quando eu oro, eu oro.” Se você ler sobre os santos, verá que
eram pessoas bem normais. Tiveram momentos de embevecimen-
to e êxtase; mas uma vez em cada 10 anos. E mesmo assim se
surpreendiam. Eles não haviam feito nada. Temos ade libertar as
pessoas dessas ilusões a respeito da vida cristã. É uma vida mara-
vilhosa, mas não maravilhosa da forma que muitas pessoas que-
rem que ela seja.

Como devemos visualizar a vida cristã? Muitos cristãos
olham para as igrejas e dizem que elas estão mortas, que
são uma simples expressão institucional da fé.

Existe outra igreja além da institucional?
Não existe ninguém que não tenha problemas com a igreja,

porque há pecado nela. Mas não há outro lugar para sermos
Cristãos além da igreja. Há pecado nos bancos. Há pecado nas
mercearias. Eu realmente não entendo este criticismo ingénuo
sobre a instituição. Frederick von Hugel disse que a instituição
da igreja é como a casca de uma árvore. Não há vida na casca.
É madeira morta. Mas protege a vida que há dentro da árvore.
Se você retirar a casca, ela ficará sujeita a doença, desidratação
e morte. Então, sim, a igreja é morta, mas ela protege algo vivo.
E quando você tenta ter uma igreja sem a casca, ela não dura
muito. Ela desaparece, fica doente e sujeita a todo tipo de doen-
ça, heresia e narcisismo.

Desde a Reforma, porém, nós nos especializámos na
ideia de que a igreja poderia ser reformada.

Creio em uma reforma contínua, mas pensar que um dia pode-
mos ter uma igreja totalmente reformada é simplesmente tolice.
O negócio de alma, de trazer pessoas a uma vida de obediência,
amor e gozo perante o Senhor é um trabalho lento. Então come-
çamos a ficar impacientes e a usar atalhos — e usamos qualquer
recurso disponível. Falamos sobre os benefícios. Manipulamos as
pessoas. Nós as intimidamos. Usamos uma linguagem incrivel-
mente impessoal, intimidante e manipuladora.

Normalmente não se pensa nas igrejas como intimidantes.
Sempre que o sentimento de culpa é usado como ferramen-

ta para que as pessoas realizem algo — bom, ruim ou indiferen-
te —, isso é intimidação. E aí está a linguagem manipuladora:
envolver as pessoas nas actividades da igreja, geralmente prome-
tendo alguma coisa em benefício delas. Eu tenho um amigo que
é especialista nesse tipo de coisa. Ele está sempre a dizer: “Você
tem de identificar as necessidades das pessoas para então desen-
volver um programa que as supra.” É razoavelmente fácil mani-
pular pessoas. Estamos tão acostumados a ser manipulados pela
indústria da imagem e da publicidade, e pelos políticos, que difi-
cilmente notamos que estamos a ser manipulados. A ansiedade
de abandonar os métodos de Jesus para fazer o trabalho de Jesus
é que vai destruir a espiritualidade, porque usamos um método
não-bíblico e não-cristão para fazer o que Jesus fez. É por isso
que a espiritualidade se encontra nesta confusão em que está
hoje.

Eugene Peterson em Entrevista

O NÚCLEO tem 
à venda vários livros 

de Eugene Peterson
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Vivemos num mundo agitado. O tempo é
escasso para as pessoas acudirem a todas as
solicitações da vida. É o emprego, são os
filhos, as deslocações, as filas de trânsito, as
contas a pagar, os preços e os impostos a
subir, os relacionamentos, os compromissos
sociais, a dieta que se quer cumprir, etc.

É por isso muito importante que as
Igrejas Evangélicas e os Cristãos em geral
aproveitem os poucos momentos em que as
pessoas param para relaxar numa ou noutra
ocasião menos stressante. A Páscoa é preci-
samente uma das alturas em que as pessoas
estão mais sensibilizadas para pensar nas
questões espirituais. Durante esta época há
um ambiente ideal à reflexão e à meditação.
E neste ambiente a mensagem das Boas
Novas do Amor de Deus pode ser ouvida
com mais aceitação.

O NÚCLEO põe à disposição das Igrejas
dois folhetos alusivos à mensagem da

Páscoa. São desdobráveis de 8 páginas,
impressos a cores em papel de qualidade,
com a mensagem simples mas poderosa do
Evangelho, que apresenta Cristo como
Aquele que traz vida e esperança neste
mundo cada vez mais conturbado.

Cada Igreja, pelo menos uma vez por ano,
devia inundar a comunidade à sua volta
com a distribuição maciça desta preciosa
mensagem. Se isso não for feito por nós,
quem o fará?

Os folhetos são cedidos pelo custo de
produção de apenas 8 cêntimos cada exem-
plar. Para uma quantidade mínima de 1000
exemplares o NÚCLEO oferece a impressão,
sem custo adicional, de qualquer texto que
a Igreja queira incluir no espaço disponível
para o efeito, como por exemplo horários
dos cultos, saudação da Páscoa ou o anún-
cio de qualquer evento a realizar durante
esta época.

**Peça já 1 exemplar-amostra (grátis) para sua apreciação e eventual encomenda.

Tel: 219 811 631 – Fax: 219 811 431
E-mail: nucleo@mail.telepac.pt

Quem o fQuem o fará por nós?...ará por nós?...

amosamos tra (grátis)tra (grátis)
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