
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!

www.logoscc.org

www.facebook.com/LogosCC

Informações: secretaria@logoscc.org

Local das Reuniões

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

Parque das Nações

1998-011 Lisboa

Transportes públicos:

Metro: Oriente

CP: Estação de Moscavide

Carris: 5, 25, 44, 82, 208, 750, 759
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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

25 de Fevereiro

Passeio à Serra da Estrela

Mais informações com Vera Cruz
(secretaria@logoscc.org)

Aniversários em Fevereiro

06  Isabel Gomes 

08  Telma Santos

09  Fábio Neves

13  Laura Bezerra | Tomás Eufrásio

16  Helen Reimer

20  José Azevedo

M E D I TA

Tesouro no Céu
Pr. James Reimer

Sabes que o teu coração segue o que tens 

como tesouro? O teu tesouro é aquilo 

que mais valorizas. É o que ocupa os teus 

pensamentos. É aquilo para o qual tiras 

tempo, quando tens tantas outras coisas 

para fazer, tornando-se assim a tua priori-

dade. Jesus disse que o Reino dos Céus é 

semelhante a um tesouro que se encontra 

em um campo. É tão valioso que, quando 

o encontras, vendes tudo o que tens para 

comprares aquele campo, obtendo assim o 

tesouro.

Um dia um jovem rico veio ter com Jesus, 

pois desejava ter a vida eterna. Ele tinha a 

certeza de que havia algum tipo de escada 

para subir, algumas leis para seguir ou ações 

a serem feitas para conseguir o que queria. 

Jesus viu que o seu tesouro estava nas coi-

sas desta vida e assim disse-lhe para vender 

tudo o que tinha e dar aos pobres. Para ter 

a vida eterna o seu tesouro precisava estar 

no céu e não nas coisas deste mundo.

Qual seria a tua resposta se Jesus te fi-

zesse estas perguntas: «Qual é o teu tesou-

ro? Estás disposto a desistir de tudo para o 

obteres?» Muitos de nós veem em Deus um 

meio pelo qual se pode obter esse tesouro. 

Diariamente vamos a Deus para receber 

d`Ele os desejos do nosso coração. O que 

Jesus disse ao jovem rico foi que não é o 

que fazemos para Deus, ou o que podemos 

receber de Deus que nos dá a vida eterna. 

É Deus que é o nosso tesouro. Ele é a Vida 

Eterna.

Jesus veio à terra para morrer na cruz e 

ressuscitar dentre os mortos, para nos levar 

ao Tesouro, para o Pai. Jesus é o Caminho. 

Ele não morreu e nos perdoou para valo-

rizarmos outras coisas acima do próprio 

Deus. Jesus veio para que possamos conhe-

cer este Tesouro, estar unidos a este Tesou-

ro e experimentar plenamente a vida eter-

na. Qualquer coisa inferior a isto é idolatria.

Não podemos possuir este Tesouro, 

como fazemos com um carro ou uma casa. 

Estamos unidos a este Tesouro. Envolvemo-

-nos numa relação de amor. Deus tornou-se 



o desejo do nosso coração, o nosso primeiro 

amor. O fator pecado foi removido. O que 

nos separou d`Ele já não existe. Fomos re-

conciliados com Deus. Nada mais tem valor. 

Nada mais é importante. Agora tem toda  

a nossa atenção. Ele é o propósito e dese-

jo da nossa vida. Esse maravilhoso Tesouro 

está em vasos de barro. O Reino do Céu 

veio à Terra.

escrituras para meditar

Mateus 19:16-22; 6:19-24; II Coríntios 4:7;  

Colossenses 2:3; Romanos 5:10

Simplesmente a Tua Chamada
Pr. Seth Reimer

O livro de Jonas conta a história de um 

homem que fugiu da sua chamada e, 

por isso, sentiu-se miserável. Ele entrou 

numa depressão profunda e adormeceu no 

meio de uma tempestade. Dormir num lugar 

qualquer pode ser um sinal de depressão.

Deus criou cada um de nós, dando-nos 

um propósito específico e único. Apenas 

quando fizermos aquilo para o qual fomos 

criados é que nos vamos sentir realmente 

realizados. 

«Porque somos feitura sua, criados em 
Cristo Jesus para as boas obras, as quais 
Deus preparou para que andássemos nelas.»

Efésios 2:10

Como podes cumprir a tua chamada?

1.  Permite que Deus te mostre novamente o 
teu propósito.
Não “desligues” de Deus, ouve o que ele 

fala para a tua vida. É fácil “fugir” por meio 

de entretenimentos (bebida, trabalho, etc.), 

mas pede a Deus para falar acerca da tua 

chamada.

—·—

2.  Lembra-te da tua chamada, pede para que 
Deus a clarifique.
Escreve a tua chamada. Se já a escreves-

te, lê-a novamente.

—·—

3.  Rejeita o medo, a preguiça e as mentiras 
que te desviam de cumprir a tua chamada.
Temos a liberdade de escolher como va-

mos organizar a nossa vida. Não deixes que 

as circunstâncias determinem a tua vida.

—·—

4.  Escolhe colaborar com Deus na construção 
do teu futuro.
Aceita o plano de Deus e aceita a Sua 

chamada. Faz um convite a Deus para que te 

ajude a construir a tua vida de acordo com a 

tua chamada.

—·—

5. Presta contas a alguém.
Sê transparente com alguém acerca de 

como estás a prosseguir na tua chamada, 

para que essa pessoa possa motivar-te a 

manteres o foco. Não partilhes com pessoas 

que não te vão motivar (exemplo: a história 

dos sonhos de José em Génesis 37). 

—·—

6. Aceita que não tens de fazer tudo perfeito.
Deus trabalha nas imperfeições para re-

velar a Sua glória. Começa a trabalhar para 

cumprir a tua chamada. É mais fácil direcio-

nar um carro que já está em andamento. 

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. 

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

—·—

30 de Janeiro: Estou a ser guiado pelo 
Espírito de Deus porque sou filho de Deus,  
não tenho recebido um espírito de escravidão 
que dá lugar a medo, mas foi-me dado um 
espírito de adoção pelo qual clamo “Abba Pai”. 
Romanos 8:11

—·—

31 de Janeiro: Sou chamado; sou justificado; 
sou glorificado e Deus é por mim.  
Romanos 8:31

—·—

1 de Fevereiro: Sobre mim virão tempos de 
refrigério, através da presença do Senhor. 
Atos 3:19-20

2 de Fevereiro: O Espírito do Senhor  
enviou-me a curar os quebrantados de 
coração, a proclamar libertação ao cativos  
e a pôr em liberdade os algemados, porque  
Ele me ungiu para pregar Boas Novas.  
Isaías 61:1

—·—

3 de Fevereiro: Amo a retidão e odeio a 
iniquidade, por isso, Deus tem me ungido  
de alegria. Hebreus 1:9

—·—

4 de Fevereiro: Todo jugo do inimigo tem 
sido destruído através do poder da unção. 
Isaías 10:27

—·—

5 de Fevereiro: Eu tenho alegria na presença 
do Senhor. Salmos 16:11

Recebe as Declarações de Vida todos  

os dias, seguindo-nos em:

 facebook.com/LogosCC

 instagram.com/LogosCC

 twitter.com/Logos_CC

Que as tuas escolhas 
reflictam as tuas esperanças 

e não os teus medos
— Nelson Mandela


