
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 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

www.logoscc.org

www.facebook.com/LogosCC

Informações: secretaria@logoscc.org

Morada para correspondência

Apartado 62, 2671-901 Loures
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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 a visitar um destes grupos!  
Informações: secretaria@logoscc.org

Eventos

4 de Fevereiro

Reunião de Jovens — 15-17h, IPDJ

Intercessão — 17-18h, IPDJ

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)

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 | Isabel Eufrásio

M E D I TA

Transformados
por Pr. James Reimer

Em Romanos, capítulo 12, versículos 1  

e 2, somos admoestados a ser transfor-

mados em vez de estarmos conformados. 

Conformados, significa sermos forçados a 

um molde. São ideias pré-concebidas, ou 

paradigmas, incutidos em nós pelo status 
quo. O paradigma dos nossos dias é um pa-

radigma funcional. A ênfase está na concre-

tização, títulos e agendas. Vivemos segun-

do o relógio e descobrimos o nosso valor 

nas nossas incapacidades e funções. 

Em vez de nos conformarmos com esta 

identidade, ou padrão de pensamento, de-

vemos ser transformados na pessoa que 

Deus predestinou para cada um de nós. Um 

paradigma funcional cria competição, inveja 

e solidão. Deus agarra os solitários e coloca-

-os em família! Ele diz que não é bom que o 

homem esteja só. À medida que nos entre-

gamos a Ele, Ele transforma-nos, deixamos 

de ser independentes para vivermos em co-

munidade, passamos da desconfiança à con-

fiança e da auto-gratificação ao amor uns 

pelos outros. Deus criou-nos para sermos 

seres humanos e não fazedores humanos.

A transição envolve um processo e uma 

crise. Existe uma confiança inicial a uma 

nova forma de vida, que é acompanhada 

por uma mudança progressiva. A palavra 

chinesa para crise é uma combinação de 

duas palavras: perigo e oportunidade! Exis-

tem ambas na mudança, medo e expectati-

va. Eu pensava que as mudanças eram di-

fíceis apenas para os idosos, mas ao longo 

do meu ministério tenho descoberto que 

as mudanças são difíceis para todos. Para 

alguém se sentir motivado a mudar, os be-

nefícios devem ultrapassar o desconforto. 

As consequências de não mudar devem ser 

vistas como mais indesejáveis do que a dor 

de ser transformado. 

Paulo disse que à medida que somos 

transformados pela renovação da nossa 

mente iremos experimentar a boa e perfeita 

vontade de Deus. Para mim isto é suficien-

te como motivação! A nossa descoberta da 



vontade de Deus para as nossas vidas leva-

-nos a abraçar esta crise e processo de mu-

dança. Pode ser difícil largar os nossos ca-

minhos egoístas, mas Deus tem muito mais 

para nós, temos que aprender a confiar-lhe 

as nossas vidas.

escrituras para meditar

Romanos 12:1-2; Salmo 68:6;  

Génesis 2:18; Jeremias 48:4;  

Filipenses 3:13; II Coríntios 5:17

Luz na Prisão
por Pr.ª Helen Reimer

Há mais de 20 anos, deram-me a conhe-

cer uma necessidade. Fui informada 

de que um grupo de senhoras precisava 

de transporte para fazer uma visita a uma 

prisão. Eu tinha uma carrinha e ofereci-me 

para as ajudar, indo como motorista. Ao 

chegar, vi os muros altos e sombrios e os 

portões e tive o desejo de entrar também. 

Era a prisão feminina em Tires. 

Por incrível que pareça, quando segui o 

grupo de senhoras visitantes, naquele pri-

meiro dia, foi “amor à primeira vista”! Sen-

ti-me em casa. Foi confortável e apreciei 

aquilo que observei. Vi rostos amigáveis, 

com corações humildes e abertos. Elas pre-

cisavam de um Salvador, Jesus, o meu me-

lhor amigo. Quem era eu para julgar ali a 

culpa de quem quer que fosse? Estas queri-

das mulheres poderiam vir a fazer parte da 

família cristã, aceitando a salvação de Jesus, 

pedindo perdão pelos seus pecados e sendo 

libertas deles. Ainda que temporariamente 

presas, seria possível cantar, como um ca-

nário numa gaiola, sabendo que por Jesus 

estavam livres, pela fé. O amor de Deus por 

cada mulher detida é imenso. Ele conhece o 

caminho para sair da escuridão e desfrutar 

da sua luz eterna. Tal como num dia de tem-

pestade o sol continua a existir, sabemos 

que Jesus é um Amigo sempre presente, 

mesmo nos tempos mais difíceis.

 Uma vez iniciada a reunião, depois de 

um tempo de oração e de louvor com alguns 

hinos, temos um estudo bíblico. Por vezes 

dividimo-nos em pequenos grupos e, na par-

te final, juntamo-nos de novo para orar. Te-

mos partilhado entre nós a alegria e a grati-

dão de ver orações respondidas, como uma 

família, em que vemos a fé e a esperança a 

crescer em cada uma de nós.

Louvamos a Deus porque temos visto 

alguns sonhos tornar-se realidade e vidas a 

ser reconstruídas. 

Excerto do artigo publicado no n.º 21  da revista 

Mulher Criativa. Leia o artigo completo em 

 www.logoscc.org/noticias/luz-na-prisao

A ACAL visita o Estabelecimento Prisional de 
Tires todas as quintas-feiras e a Casa de Crian-
ça de Tires no segundo sábado de cada mês. 

Agradecemos as suas orações por este tra-
balho. Se desejar mais informações em como 
pode apoiar este ministério, sinta-se livre para 
nos contactar: secretaria@logoscc.org

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

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. 

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

—·—

23 de Janeiro: Fui convertido das trevas 
à luz, e do poder de Satanás a Deus. Tenho 
recebido a remissão dos meus pecados e uma 
herança entre aqueles que são santificados 
pela fé em Cristo. Atos 26:18

—·—

24 de Janeiro: Sei que todas as coisas 
contribuem para o bem porque amo a Deus, 
e sou chamado segundo o Seu propósito. 

Romanos 8:28

—·—

25 de Janeiro: Não me alegro ou exalto em 
nada além da cruz do nosso Senhor Jesus 
Cristo, pela qual o mundo para mim está 
crucificado e eu para o mundo. Gálatas 6:14

—·—

26 de Janeiro: Fui sepultado com Cristo no 
batismo e agora caminho em novidade de vida. 
Romanos 6:4

—·—

27 de Janeiro: Sou uma pessoa justa e vou 
viver pela fé, se voltar para trás Deus não vai 
ter prazer em mim. Hebreus 10:38

—·—

28 de Janeiro: Sou predestinado para ser 
conforme o imagem do Seu Filho.  
Romanos 8:29

—·—

29 de Janeiro: Fico firme na confissão da 
minha fé sem vacilar, porque Ele é fiel às Suas 
promessas. Hebreus 10:19

Recebe as Declarações de Vida todos  

os dias, seguindo-nos em:

 facebook.com/LogosCC

 instagram.com/LogosCC

 twitter.com/Logos_CC

A cana trilhada, não a 
quebrará, nem apagará o pavio 

que fumega; […] Eu, o Senhor, 
te chamei em justiça: tomei-te 

pela mão e te guardei.
— Isaías 42:3,6


