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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 a visitar um destes grupos!
Informações: secretaria@logoscc.org

Eventos

O Atalaia é um boletim semanal
da LOGOS Comunhão Cristã.
Somos uma igreja evangélica, que
tem como fundamento o amor de Deus.
Acreditamos que este amor pode
transformar o meio onde estamos.
Reunimo-nos todos os domingos
no IPDJ, às 10h. 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

21 de Janeiro
Reunião de Jovens — 15-17h, IPDJ
Intercessão — 17-18h, IPDJ

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 | Isabel Eufrásio
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28-29 de Janeiro
Retiro de Famílias
GLCA - Centro de Formação Cristã
Ramada
As inscrições já estão disponíveis.
Mais informações com Vera Cruz
(secretaria@logoscc.org)
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www.logoscc.org
www.facebook.com/LogosCC
Informações: secretaria@logoscc.org
Morada para correspondência
Apartado 62, 2671-901 Loures

LOGOS COMUNHÃO CRISTÃ
M E D I TA

Quem és tu realmente?
por Pr. James Reimer

M

uitas vezes ouvi pessoas dizerem: «Eu
preciso ser verdadeiro comigo mesmo», o que significa, que não querem ser
influenciadas por expectativas ou desejos
de outros. Elas querem «ser elas próprias»,
«ser verdadeiras», «acreditar segundo a sua
crença», «ser únicas» e deixar «a sua marca
no mundo». Com a crescente urbanização
e o marketing global, de produtos e ideias,
o individualismo está em ascensão. Alguns,
para não se perderem entre as massas, inserem-se numa atividade, tipo de trabalho
ou grupo para definir quem são. Tal como a
minha sogra, quando colocava uma fita vermelha na antena do seu carro para poder
encontrá-lo no estacionamento. A busca de
identidade é, essencialmente, a busca pela
segurança.
Quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre ele e este tornou-se um ser vivo.
Paulo refere que Adão foi feito alma viva
(I Coríntios 15:45). Cada um de nós foi individualmente criado por Deus, assim como
Adão. O livro de Salmos, diz que Deus formou cada um de nós no ventre da nossa
mãe (Salmos 139:13-19). Assim como os
nossos olhos e impressões digitais são únicos entre biliões de pessoas, tanto do passado como do presente, a nossa alma é única.
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A forma como pensamos, sentimos e desejamos é única. Não há igual. Todos nós, como
os filhos de Adão, fomos maravilhosamente
criados, e ainda nos sentimos tão perdidos.
Podemos trabalhar muito para colocarmos
um título de Doutor à frente do nosso nome,
ou pintar o nosso cabelo de azul, ou cobrirmo-nos com tatuagens, mas a pergunta permanece: «Quem sou eu, realmente?».
Como «alma viva», o homem procura a
resposta à sua identidade nas profundezas
da mente, das emoções e da vontade. Esta
busca existencial termina com um «eu» no
centro; Eu acho, eu sinto e eu quero. Não
há outro lugar mais vulnerável e solitário.
Não admira que o homem seja tão medroso
e inseguro. Jesus veio, como o último Adão,
para soprar em nós o Seu Espírito vivificante. Atenção, o Espírito de Cristo manifesta-se em dar, e não numa busca interior, ou
autorrealização. O Seu Espírito é Amor. Não
há medo no amor, pois o amor perfeito lança fora todo o medo (I João 4:18). O Espírito

do Senhor foi enviado para permanecer em
nós. A nossa alma órfã já encontrou filiação. A nossa insegurança encontrou, agora,
a aceitação e o nosso medo já não existe.
O Seu Espírito de vida une-se ao nosso espírito, e nós somos um.
Não é mais uma questão de quem somos, mas de quem Cristo é. Cristo é justiça;
então, nós somos a justiça de Deus (II Coríntios 5:21). Visto que Jesus é o Filho de Deus,
então somos filhos de Deus (Gálatas 3:26).
Porque Jesus está sentado à direita do Pai,
então estamos sentados com Ele nos lugares celestiais (Efésios 2:6). Porque Jesus é
o herdeiro do Pai, somos co-herdeiros com
Ele. (Romanos 8:17). Já não é importante
que o «eu» viva no centro, para expressar
a sua singularidade, mas é importante que
Cristo viva em nós. Confiança e segurança
nunca podem ser obtidas pela aparência
que temos, pelo nosso conhecimento, pelo
que temos ou pelo que fazemos. Não devemos «confiar na carne», mas devemos depositar a nossa confiança somente no facto de
que fomos perdoados, redimidos e amados
pelo Senhor.
A aceitação e amor de Deus por nós
são baseados em quem Ele é, não em nós.
A verdadeira alegria vem quando tu sabes
quem és em Cristo. A paz preenche o teu interior e o Seu Espírito, que dá vida, começa
a fluir de nós para os outros. O nosso foco
move-se do «eu» para os «outros», quando
amamos os outros como a nós mesmos. Ao
dar recebemos, ao servir sentimo-nos completos e ao amar ficamos satisfeitos.
escrituras para meditar

II Coríntios 5:17, 21; Génesis 2:7;
I Coríntios 15:45; Filipenses 3:3; I João 4:18

Identidade
por Pr. Seth Reimer

A nossa identidade é composta por características únicas que nos distinguem de tudo
à nossa volta.
Identidade é sabermos a quem pertencemos, qual é a nossa a nossa origem e qual
é o nosso destino. O que vemos, pensamos e
sentimos acerca de nós próprios de nada importa, quando comparado com o que somos
em Cristo. 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.
Ouve mais sobre este tema ao domingo, às
10h no IPDJ, ou em www.logoscc.org.

O Testemunho da Logos Comunhão Cristã
passou para uma nova geração.

D E C LA 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.
15 de Janeiro: Estou certo que Ele é
poderoso para guardar o que me tem entregue
até aquele dia. 2 Timóteo 1:12
—·—
16 de Janeiro: Faço parte de uma igreja
vencedora, construída sobre a Rocha que é
Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Mateus 16:18
—·—
17 de Janeiro: Eu esqueço as coisas que
para trás ficam, avanço para as que estão
sempre diante de mim; prossigo para o alvo
pelo prémio da soberana vocação de Deus em
Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14
—·—
18 de Janeiro: Eu nego a mim mesmo, tomo
a minha cruz diariamente para seguir a Cristo
Jesus. Lucas 9:23

19 de Janeiro: Eu sei que o meu Deus
é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que peço ou
penso, segundo o poder que em mim opera.
Efésios 3:20
—·—
20 de Janeiro: Sou um vencedor e um
herdeiro; o Senhor é o meu Deus, e eu sou o
Seu filho. Apocalipse 21:7
—·—
21 de Janeiro: Sou lavado, santificado e
justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e
no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11
—·—
22 de Janeiro: Tenho recebido as Suas
preciosas e grandíssimas promessas, pelo que
por elas torno-me participante da natureza
divina, e escapo à corrupção que vem da
luxúria que está no mundo. 2 Pedro 1:4
Recebe as Declarações de Vida todos os
dias, seguindo-nos em:
 facebook.com/LogosCC
 instagram.com/LogosCC
 twitter.com/Logos_CC

C O NTR I B UI

No dia 8 de Janeiro de 2017, Seth e Sílvia Reimer assumiram a responsabilidade
como pastores principais da igreja Logos,
fundada pelos seus pais em 1987.
Agradecemos a todos os que estiveram
connosco, ou enviaram felicitações neste
dia tão especial.
James e Helen Reimer

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

