
ATALAIA
LOGOS COMUNHÃO CRISTÃ

O Atalaia é um boletim semanal  

da LOGOS Comunhão Cristã.

Somos uma igreja evangélica, que 

tem como fundamento o amor de Deus. 

Acreditamos que através deste há 

mudança verdadeira na sociedade  

que nos rodeia.

Reunimo-nos todos os domingos  

no IPDJ, às 10h (no segundo domingo  

de cada mês, às 16h). Junta-te a nós!

Local das Reuniões

IPDJ - Instituto Português do Desporto  
e da Juventude
Rua de Moscavide, Lote 47 101

Parque das Nações

1998-011 Lisboa

Informações: secretaria@logoscc.org

www.logoscc.org

www.facebook.com/LogosCC

Morada para correspondência

Apartado 62, 2671-901 Loures

8 JANEIRO 2017
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PA RT I C I PA

Grupos Vida

São pequenos grupos de partilha, oração e 

estudo bíblico, em vários dias da semana, 

por toda a Grande Lisboa.

Lisboa, Terça-feira, 20h

Cascais, Quinta-feira, 20h

És bem-vindo em visitar um destes grupos! In-
formações: secretaria@logoscc.org

Eventos

14 de Janeiro

Reunião de Jovens — 15-17h, IPDJ

Intercessão — 17-18h, IPDJ

28-29 de Janeiro

Retiro de Famílias

GLCA - Escola Americana, Ramada

As inscrições já estão disponíveis.
Mais informações com Vera Cruz
(secretaria@logoscc.org)

Aniversários em Janeiro

08  Maximina Sousa | Seth Reimer

10 Lídia Aguiar

14 Cassilda Pinto

16 Ruben Gonçalves

20 Pedro Baptista

24 Vitor Alegre | Vitor Sousa

28 Vitor Carreira

29 Pedro Gonçalves

M E D I TA

Pedras Vivas
por Pr. James Reimer

Os escritores do Novo Testamento usaram 

diferentes ilustrações e linguagem figurati-

va para descrever a Igreja de Jesus Cristo. 

Referem-se à Igreja como: novo homem, 

noiva, soldado, templo, casa e corpo. Em 

cada imagem vemos como muitos membros 

se tornam um, para o cumprimento de um só 

propósito.

A igreja não é um edifício, uma organiza-

ção ou até mesmo uma reunião. É um povo 

que foi reunido para expressar a pessoa de 

Jesus ao mundo. Pedro refere-se aos crentes 

como: pedras vivas que trabalham em con-

junto para formar uma casa espiritual. Para 

muitos a igreja é vista mais como um pilar 

de pedras. O objetivo principal é ter muitas 

pessoas reunidas num sítio, muitos progra-

mas são elaborados para atrair multidões e 

o sucesso é avaliado pela capacidade de reu-

nir mais pessoas e conseguir ter as reuniões 

mais dinâmicas. Nesta imagem da igreja, os 

olhares estão sobre o melhor a alcançar o 

topo. Mesmo que para isso tenha que se pas-

sar por cima de pessoas, o objetivo é chegar 

ao topo. É semelhante a uma experiência que 

tive em criança, no Alasca. Eu e os meus ami-

gos costumávamos brincar ao “rei da mon-

tanha”, nos montes de neve deixados pelos 

limpadores de neve. O objetivo era alcançar 

o topo dos montes de neve e isso implicava 

empurrar aqueles que iam à frente.

Esta não é a imagem que temos em  

I Pedro. Uma casa não é um monte de pe-

dras mas sim pedras que se foram juntan-

do à construção. Há um tempo atrás eu fiz 



umas obras na minha casa, e fiquei surpreso 

do quão cuidadosos foram os construtores 

para reforçar os fundamentos. Antes de co-

meçar a construir as paredes tens que ter 

bons fundamentos. Os fundamentos que 

construímos são sobre a cruz de Cristo. A 

obra da cruz nas nossas vidas lida com o zi-

guezague nas nossas vidas, efeito de sermos 

pedras vivas. 

Nós não podemos ser mais pedras rolan-

tes que vagueiam, temos que encontrar o 

nosso lugar ao lado de alguém, sobre outros 

e abaixo de outros para sermos edificados 

como habitação de Deus, o Seu santo tem-

plo. Isto fala de submissão à autoridade, fi-

delidade aos amigos e responsabilidade em 

discipular. O nosso progresso para o com-

pletar da obra não depende de conseguir-

mos chegar ao “topo”, mas no ato de supor-

tarmos o peso (ministrar) de outros.

escrituras para meditar

I Pedro 2.4-10; Efésios 4.11-16; 2.21;

Apocalipse 21.22-27; Hebreus 3.1-6.

apontamentos

C O N T R I B U I

Participa no crescimento do reino de Deus 

nesta cidade, apoiando os ministérios da 

nossa igreja e da nossa associação.

LOGOS CC

NIB: 0036 0168 99100013098 22

Associação Centro de Apoio Logos 

NIB: 0045 5145 40243506467 83

DECLARAÇÕES PARA IRS

Se pretende uma declaração dos 

valores entregues à LOGOS ou dos 

donativos feitos à ACAL, peça-a até  

ao fim do mês de Janeiro. 

Depois deste mês não será possível 

entregar declarações.

Poderá fazer o seu pedido pelo email:

secretaria@logoscc.org

D E C L A R A

Declaração de Vida

A fé vem por ouvir a Palavra de Deus. 

Declara diariamente estas palavras das 

Escrituras sobre a tua vida, e vê a tua fé 

crescer e a vitória a chegar. 

8 de Janeiro: Sou chamado e amado por Deus 
Pai e guardado em Cristo Jesus. Judas 1

—·—

9 de Janeiro: Sou um vaso de honra, 
santificado e útil ao Senhor, preparado para 
toda a boa obra. 2 Timóteo 2:21

—·—

10 de Janeiro: Eu sou santo, escolhido 
e um tesouro especial para o Senhor.  
Deuteronómio 14:2

—·—

11 de Janeiro: Visto-me do novo homem, que 
é renovado pelo pleno conhecimento segundo 
a imagem d’Aquele que o criou.   
Colossenses 3:10

12 de Janeiro: Sou um filho de Abraão pela 
fé e, por isso, herdeiro conforme as promessas. 
Gálatas 3:27, 29

—·—

13 de Janeiro: Sou nascido de novo, não de 
uma semente corruptível mas incorruptível, 
através da palavra de Deus que vive para 
sempre. 1 Pedro 1:23

—·—

14 de Janeiro: O compartilhar da minha fé 
vai ser eficaz porque eu reconheço que tudo 
o que é bom, dentro de mim, vem de Cristo 
Jesus. Filemon 6

—·—

15 de Janeiro: Estou certo que Ele é poderoso 
para guardar o que me tem entregue até 
aquele dia. 2 Timóteo 1:12

—·—

Também podes receber a cada dia as 

Declarações de Vida, seguindo-nos em:

facebook.com/LogosCC

twitter.com/Logos_CC

instagram.com/LogosCC

T E M A  D O  M Ê S

Identidade
por Pr. Seth Reimer

A nossa identidade é composta por caracte-

rísticas únicas que nos distinguem de tudo à 

nossa volta. 

É sabermos profundamente a quem per-

tencemos, de onde originamos e para onde 

vamos. O que vemos, pensamos e sentimos 

acerca de nós próprios de nada importa, 

quando comparado com o que somos em 

Cristo Jesus. A nossa verdadeira identidade 

é revelada quando nos despimos do nosso 

‘eu’ e nos voltamos para Jesus, encontrando 

a real forma para a qual fomos criados. 

O mundo irá ser transformado com o 

nosso exemplo, e não com a nossa opinião.

Durante o mês de Janeiro iremos abordar este 
tema. Podes ouvir ao domingo, às 10h no IPDJ 
ou em www.logoscc.org.


