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“As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e
noite, enquanto me dizem continuamente: O teu
Deus, onde está?” (Salmos 42.3).

Nunca antes, em nossas vidas e geração, enfren-
tamos tamanha crise como a provocada, em
2020, pelo denominado “Novo Coronavírus”.
Com milhões de pessoas infectadas, centenas
de milhares mortas em todo mundo, a pande-
mia que assustou, paralisou e estabeleceu um
terrível caos (Social, político, económico etc) em
Portugal e na maior parte do mundo. Um ano,
sem dúvidas atípico, insólito, amargo, marcado
por muitas incertezas, inseguranças e perdas,
que, com certeza, muitos querem esquecer.
Ainda não é possível avaliar e mensurar a mag-

nitude e efeitos da Covid-19, entretanto, como
povo de Deus nesta terra, podemos, diante de
tantas incertezas e angústias, firmar e reafirmar
a nossa fé, absolutamente certos de que não es-
tamos sozinhos nesta batalha, pois há um Deus
nos céus que, de facto, preocupa-se connosco e
tem cuidado de nós! “Por que estás abatida, ó mi-
nha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu
auxílio e Deus meu” (Sl 42.5). Este é o tempo em
que temos sido desafiados pelo mundo a dar-
mos “razão da esperança que há em nós” (1Pe
3.15), num mundo de desesperança e que mui-
tas vezes nos confronta e questiona: o teu Deus,
onde está?

Este é o tempo em que
temos sido desafiados
pelo mundo a darmos
“razão da esperança
que há em nós”
(1Pe 3.15)...

Nesta primeira experiência de edição on-line, a
Seara Cristã, mostra claramente que os “tempos
de crise” não têm, e jamais terão, o poder de pa-
ralisar a caminhada e Missão da Igreja no mun-
do. As informações e artigos enviados por nos-
sas três Igrejas (1ª de Lisboa, Paio Pires e Ponte
de Sor) e suas Missões comprovam o que acaba-
mos de afirmar, pois todas buscaram alternati-
vas, diante das determinações e recomendações
do Governo Português, DGS e Aliança Evangéli-
ca, de pastoreio e missão neste “novo normal”
que se instaurou e temos vivenciado.
“Reinventar”, “inovar”, “criar”, “atualizar”, têm si-
do verbos amplamente por nós utilizados nes-
ses desafiadores dias, aliás bem de acordo com
os princípios da Reforma Protestante (“Igreja re-
formada, sempre se reformando”) que estamos
a celebrar neste mês. Tal esforço foi, e tem sido,
perceptível em nossas igrejas, pois, todas elas
têm procurado descobrir e lançar mão de mui-
tos recursos oferecidos pela tecnologia, internet,
redes sociais etc, visando alcançar, cuidar e ali-
mentar os seus membros e congregados, man-
tendo, assim, a saúde espiritual e a unidade da
Comunidade Cristã. Nunca em nossa história vi-
mos o Evangelho sendo pregado de forma tão
ampla e criativa nas redes sociais como em nos-
sos dias. A tecnologia a serviço do Reino de
Deus!

Aproveite, portanto, e faça uma boa leitura des-
ta edição especial da Seara Cristã e partilhe
com outras pessoas, para o que o alcance des-
sas informações e mensagens seja ainda maior
e abençoador. Que Deus continue a derramar
de sua abundante graça sobre todas as Igrejas
que compõem a União das Igrejas Evangélicas
Congregacionais Portuguesas (UIECP) e seus res-
pectivos pastores, concedendo-lhes sabedoria,

renovo, ânimo, força, coragem, alegria e estraté-
gia, para que sejam poderosas agências do Rei-
no de Deus nesta terra, que promovam salva-
ção, transformação, e tenham respostas concre-
tas e objetivas nestes tempos de crise.

Um fraterno abraço e que o Eterno nos
abençoe!

O teu Deus, onde está?
Pr. Osvaldo Santos
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NOTÍCIAS

Casamento de Diogo e Sabrina
No dia 5 de Setembro tivemos o privilégio de ce-
lebrar a bênção matrimonial de Diogo Santos e
de Sabrina Santos. Devido ao tempo de pande-
mia que vivemos, este casal querido celebrou a
cerimónia na presença física dos familiares mais
chegados, mas também na presença virtual de
centenas de pessoas importantes para a sua
vida.
Como igreja colocamo-los nas mãos do nosso
bondoso Pai celestial para que sejam por Ele
guardados e guiados. O nosso desejo é que aos
pés de Jesus possam sempre encontrar conforto
e inspiração para o seu casamento e para o
reflexo que são do Mestre.
A nossa palavra de saudação a toda a família e a
nossa alegria diante de tamanha bênção teste-
munhada.

Grupos de Discipulado
A partir de Outubro deste ano iremos regressar
aos Grupos de Discipulado da Igreja. Este é um
programa de 3 anos de formação e edificação
direcionado para os membros da igreja.
Porém,também é uma forma de chegar àqueles
que não sendo da igreja desejam assumir um
compromisso sério com a sua jornada de fé.
Neste momento vamos manter os dois grupos
do ano passado, um de homens e um de mulhe-
res, mas estamos a planear um novo grupo para
abranger mais irmãos e irmãs da igreja.

Encontro de mulheres antes da COVID-19
Uma semana antes de ser pedido às igrejas para
fecharem as portas e encontrarem outra solu-
ção para as suas celebrações devido à COVID-19,
Deus permitiu que um grupo de mais de 70 mu-
lheres de várias igrejas irmãs se reunissem para
a 1ª Conferência Mulher Amada, organizada pela
Sociedade de Senhoras da Igreja Congregacional
de Lisboa, na pessoa da sua presidente, Anabela
Santos.
Estruturada e pensada para mulheres lutadoras,
que muitas vezes se cansam, outras tantas se
irritam, mas que não perdem a esperança nas
promessas de Deus. O encontro contou com o

tema: "Mulher amada por Deus".
Para nos ajudar a transmitir a mensagem tive-
mos como convidadas especiais a Adelaide
Sousa - que nos trouxe o foco necessário; e,
Paula Navarro com o seu álbum "Aqui".
São momentos como estes que comprovam co-
mo Deus une o Seu povo e o prepara. Tudo o
que foi trabalhado neste dia preparou, com cer-
teza, muitas mulheres para o isolamento social
que se antecedeu. A Palavra de Deus soou como
providencial para o cenário que vivemos até
hoje.
Nessa conferência foi ainda lançada uma peque-
na publicação intitulada “A teus pés, oh Pai – de
mulheres para mulheres” que reúne 30 refle-
xões. Uma forma única e original de várias mu-
lheres de Deus poderem partilhar a sua expe-
riência de vida na sua relação com o Senhor.
A Deus a honra e glória, agora e sempre.

Shemá, a meditação diária da IECL
"Shemá" significa 'ouve' ou 'escuta' em hebraico.
É assim que começa uma das orações mais be-
las do nosso mundo e este é o desafio para cada
um de nós. Que possas ouvir a voz de Deus!
A Igreja Congregacional de Lisboa oferece uma
meditação diária inspirada nesta necessidade de
escutarmos a voz de Deus. “Shemá” surgiu por
inicitiva do nosso pastor, Luís de Matos, para
dar resposta ao distanciamento fisico a que a
igreja foi obrigada a viver e mantém-se agora
como forma de preparar quem o escuta para a
Palavra de Deus que será partilhada no domin-
go seguinte.
“Shemá” poder ser visto no nosso canal do You-
Tube, na nossa página do Facebook, no Spotify
da nossa igreja ou ainda na Rádio Sem Igual.
Que possas acompanhar. Que possas escutar a
voz de Deus.

(1) Casamento de Diogo e Sabrina.
(2 e 3) Grupos de Discipulado.
(4, 5 e 6) Encontro de mulheres.
Spotify: Igreja Congregacional Lisboa

Chelas
Pr. Luís de Matos
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Estamos fazendo dois cultos na semana.
Na quarta-feira, somente on-line, pelo Zoom.
No domingo temos o culto presencial e on-line,
pelo Zoom.

No dia 20 de setembro, tivemos a volta na Esco-
la Bíblica Dominical, de forma presencial, para
os miúdos, adolescentes e adultos. Temos a EBD
para adultos via Zoom.

Em relação à agenda desse ano a única coisa
que não alteramos foi o aniversário dos 58º
anos de existência da Igreja Evangélica Congre-
gacional de Paio Pires, que foi realizado no dia 5
de Outubro, às 16:00, de forma presencial e on-
-line. O preletor foi o Reverendo Samuel Tranco-
so, da 2ª Igreja Batista do Barreiro.

Há famílias chegando à nossa igreja e também
tem pessoas regressando para o Brasil.

No começo de setembro tivemos quatro conver-
sões, para honra e glória de Deus.

Continuamos com o nosso trabalho de forma
presencial na missão de Fernão Ferro, todos os
domingos, às 17:00.

58º Aniversário
No dia 5 de Outubro, a Igreja Evangélica Congre-
gacional de Paio Pires, completou 58 anos de vi-
da. Mesmo diante da pandemia de covid-19, não
poderíamos deixar de comemorar mais um ani-
versário de nossa igreja.
O culto além de ter sido presencial, foi também
on-line, para aqueles que, diante da pandemia
não podiam estar na igreja.
O preletor foi o Reverendo Samuel Trancoso, da
2ª Igreja Batista do Barreiro, fazendo uma expo-
sição bíblica no texto de Apocalipse 2: 8-11, com
o tema: Como ser uma igreja fiel e firme até à
morte. O tema foi muito pertinente, diante do
momento a qual a igreja está vivendo!
Precisamos de fato a cada dia, sermos fiéis e
firmes até à morte.

Culto do 58º Aniversário da Igreja Evangélica
Congregacional de Paio Pires, com a congregação
presente (7 e 8), reverendo Samuel Trancoso (9)
e o grupo de louvor (10).
(11) A imagem renovada do edifício da igreja.

Paio Pires
Pr. Aguinaldo Brito

7

8 9

1110

NOTÍCIAS



8 / Seara Cristã Seara Cristã / 9

Amados, pela graça de Deus a Igreja Evangélica
Congregacional de Ponte de Sor tem, mesmo
em tempos de pandemia e crise, caminhado
muito bem.

Assim que recebemos, no início do mês de mar-
ço deste ano, as determinações e recomenda-
ções do Governo Português, Direcção Geral da
Saúde e Aliança Evangélica, encerramos as nos-
sas atividades presenciais em nossa Casa de
Oração, ou Salão de Cultos, e Missões. Foi uma
difícil decisão, pois, estávamos às vésperas da
celebração de nosso 109º Aniversário e a recep-
ção de nossos irmãos da WECF, Prs Mike Pitt e
Peter Taylor.
Procurámos, a partir de então, encontrar alter-
nativas criativas e inovadoras de pastoreio e
missão neste desafiador tempo de pandemia
que temos vivenciado, entretanto, a graça de
Deus sempre tem estado connosco!

Impedidos de nos reunir presencialmente, pro-
curámos utilizar os recursos da tecnologia (tele-
móvel, internet, etc) para ministrar à igreja e cui-
dar do povo. Passámos a gravar e postar no
Youtube e Facebook os Cultos Dominicais e, para
os Cultos de quarta-feira, utilizamos o recurso
das lives pelo Facebook. Que bom que temos ir-
mãos habilidosos na igreja que muito nos tem
ajudado neste sentido. Embora não tenhamos
conseguido alcançar 100% da Comunidade, foi
experiência interessante e fascinante.

Em julho, com a flexibilização e reabertura per-
mitidas, observando, é claro, todas restrições,
exigências de higienização, distanciamento,
máscaras e quantidade de pessoas estabeleci-
das, reiniciámos, pela graça de Deus, os nossos
Cultos Presenciais. Reencontrar os irmãos, de-
pois de tanto tempo distantes, foi uma experiên-
cia fascinante e extraordinária!

Em Ponte de Sor, temos realizado os cultos pre-
senciais em dois horários distintos (10:00 - 11:00
e 11:30 - 12:30 horas), com uma frequência mé-
dia de 38 pessoas em cada culto, algo surpreen-

dente! Na quarta-feira, continuamos com o culto
em direto, pelo Facebook. Reiniciamos, também,
os encontros com a Juventude num local mais
apropriado. Nas Missões estamos a ter também
atividades presenciais. Além disto, retomamos o
discipulado e a preparação de irmãos para o ba-
tismo, atualmente temos quatro candidatos.

Louvamos ao Senhor porque, por Sua imensa
misericórdia, não tivemos nenhum caso de ir-
mãos da igreja sendo infectados pela Covid-19.
Houve, sim, a perda de irmãs queridas que par-
tiram para a eternidade, mas não por este moti-
vo. Que este cuidado e proteção do Senhor per-
maneçam sobre nós, fazendo também com que
permaneçamos sempre firmes, constantes e
sempre abundantes na obra do Senhor, e que,
juntos, superemos e vençamos esta terrível pan-
demia! Agradecemos as orações de todos em
nosso favor. A Deus toda glória!

(12) Cultos Dominicais, no canal de Youtube.
(13) Reunião de Oração e Estudo Bíblico, no
Facebook.
(14 a 17) Cultos Dominicais, presenciais.
Youtube: IECP TV

Ponte de Sor
Pr. Osvaldo Santos
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No segundo domingo de outubro, a Missão de
Montargil completou seus 6 anos.

Breve história do Evangelho
na freguesia de Montargil
A Freguesia de Montargil, desde que foi instituí-
da por D. Dinis em 1315, que lhe deu carta de
foral, tem uma história de tradição católica ro-
mana fortemente enraizada. Só na pequena Vila
de Montargil, com apenas 296 km² há mais de
10 igrejas e capelas católicas. Com uma popula-
ção de aproximadamente 2000 pessoas, e após
500 anos da Reforma Protestante que revolucio-
nou a Europa e o mundo, a Freguesia de Mon-
targil consta apenas com 1 igreja evangélica com
aproximadamente 20 pessoas.

A primeira menção de trabalho evangélico em
Montargil remonta aos anos 1964 a 1966 com o

trabalho missionário incansável do saudoso pas-
tor José Marques Calado, então pastor da Igreja
Congregacional de Ponte de Sor, que iniciou
uma pequena congregação numa pequena casa
emprestada até se conseguir uma casa alugada
definitiva. Infelizmente não conseguiu a conti-
nuidade do aluguer e a pequena missão veio a
encerrar-se. Tinha uma assistência média de
cerca de dez a quinze pessoas. A semente havia
sido lançada no solo e no tempo apropriado,
viria a dar seus frutos…

Em meados dos anos 80 e início dos anos 90 o
pastor Vitor Biscaia, à época, obreiro da Igreja
Congregacional de Ponte de Sor, fez uma nova
tentativa de plantação do evangelho em Montar-
gil, adubando as sementes lançadas anterior-
mente, trazendo assim, mais luz do evangelho
em meio à escuridão espiritual da freguesia.

Também, de igual modo, ainda na década de 90,
houve um irmão da Farinha Branca que lançou
ainda algumas sementes do evangelho por esta
zona: o presbítero António Maria Dias (conheci-
do como António Coelho).

Tendo como base a missão de Farinha Branca,
nova tentativa de plantação de uma igreja foi
feita na década de 90, pelo pastor Vitor Biscaia,
onde, depois de uma campanha da Associação
Billy Graham por satélite em Abrantes denomi-
nada "Missão Mundo”, iniciou um ponto de pre-
gação na casa do irmão Manuel Fouto (pai),
mais uma vez assim, as sementes haviam sido
lançadas no solo árido da Vila de Montargil.

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o
pastor Vitor Biscaia, agora através da ECM (Euro-
pean Christian Mission) lança mais uma vez as
sementes do evangelho, através de um pequeno
grupo familiar numa Quinta nos arredores da
Vila de Montargil.

Em meados de 2001, as sementes do evangelho
agora são lançadas pelo pastor Jorge Campos,
que após pastorear a Igreja Congregacional de
Ponte de Sor e com apoio de igrejas brasileiras,
começa uma pequena igreja na cave (adega) da
casa do irmão Manuel Fouto (filho), com cerca
de 20 pessoas.
Durante a semana havia reuniões nos lares. Es-
sa igreja durou 13 anos e terminou no inicio de

2014, após ter sido o Pr. Jorge Campos acometi-
do de doença que o impossibilitou do pastoreio.

Breve história da actual congregação
cristã evangélica de Montargil
No dia 5 do mês de outubro de 2014 realizou-se
o primeiro culto formal da Congregação de
Montargil, sob a direção dos pastores: Daniel
Silva e João Narciso e outras igrejas irmãs.

O início deste ministério teve como principal
impulsionador o pastor Daniel Silva, que junta-
mente com o pastor João Narciso, pensou que
seria útil e da vontade de Deus haver um local
próprio, aberto a toda a população onde o evan-
gelho pudesse ser anunciado publicamente, já
que o trabalho que existia antes nesta localida-
de, tinha sido suspenso pela doença pastor
Jorge Campos.

Durante 4 anos, a congregação em Montargil
reuniu-se numa garagem na casa do pastor João
Narciso, cedida e adaptada exclusivamente para
esse efeito. Foi ali que muitos montargilenses
ouviram o evangelho, tendo alguns sido conver-
tidos e posteriormente, batizados.

Em 2018, a congregação mudou o seu local de
culto para um espaço independente, que é o lo-
cal onde os crentes se reunem actualmente, na
Rua das Amoreiras, nº10, mais conhecida como
“Rua do Cemitério”.

Missão de Montargil
Eberson David

NOTÍCIAS
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Com a partida do pastor Daniel Silva para a Gló-
ria, no início de 2019, sendo o pastor João Narci-
so de idade avançada, a congregação em Mon-
targil começou a ser auxiliada de uma forma re-
gular pela Igreja Evangélica Congregacional de
Ponte de Sor, através da colaboração do pastor
Osvaldo Santos e outros irmãos e em meados
de 2019, torna-se uma missão da Igreja Evangé-
lica Congregacional de Ponte de Sor.

Actualmente, pela graça de Deus, a congregação
de Montargil consta com a colaboração dos mis-
sionários brasileiros: Eberson e Maria Madalena
David, de origem batista, que aqui chegaram em
01/01/2020, enviados por Deus e através da
ECM - European Christian Mission, com apoio de
igrejas brasileiras e através do Pr Osvaldo San-
tos, continuam a desenvolver o ministério na
Vila de Montargil, juntamente com o pastor João
Narciso e a Igreja Congregacional de Ponte de
Sor. Sendo assim, a plantação do evangelho da
salvação nesta vila, segue em plena expansão e
visando diversos projetos para tal.

Concluindo assim, que após 56 anos das primei-
ras sementes lançadas neste solo rochoso e are-
noso pelo pastor Calado, são grandes os desa-
fios para a plantação de uma igreja fortificada

em Cristo que é o Cabeça e pedra fundamental
de esquina e cremos que todas as sementes lan-
çadas hão de ser germinadas pelo poder sobre-
natural do Senhor.

“E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para
a vida eterna, para que, assim o que semeia como
o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é
verdadeiro o ditado: Um é o que semeia, e outro, o
que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não
trabalhastes; outros trabalharam, e vós entrastes
no seu trabalho.” João 4:36-38

Culto de Aniversário da Missão de Montargil,
com a congregação presente (18), missionário
Eberson Davi e Pr. João Narciso (19), Pr. Osvaldo
Santos (22) e participações musicais (20 e 21).

Em Maio foi divulgada a notícia de que este ano
os turnos dos acampamentos seriam cancela-
dos, devido à situação que o país atravessava (e
atravessa). Após a sensação de vazio inicial, rapi-
damente começou a vir o frenesim de "alguma
coisa tem de se fazer!". Observando a experiên-
cia em curso das aulas à distância e vendo que
era exequível criar algo sem ser necessária a
presença física, rapidamente se avançou para a
ideia de "e se houvesse um acampamento de
adolescentes virtual?" Arriscámos avançar com
a ideia de uma semana, nas datas inicialmente
planeadas para acontecer fisicamente, e contac-
tar todos os que até então já tinham sido moni-
tores em alguma das edições anteriores do ABS
Adolescentes, fazendo assim uma edição históri-
ca. Arrumando na gaveta tudo o que pudesse já

estar a ser pensado para a versão física, prepa-
raram-se todas as ideias de raiz e com reuniões
à distância, foi então delineado o "e-ABS Adoles-
centes 2020", com o tema: "Sem limites". Porquê
"sem limites"? Justamente num momento em
que estávamos (e estamos) fisicamente limita-
dos, e surgindo o digital/virtual como uma porta
para tornar possível o que parecia impossível,
rapidamente transpusemos isso também para a
vida cristã, e especificamente em cinco eixos
quisemos refletir com os adolescente acerca de
limites: Características de Deus / Escolhas pes-
soais / Respeito e opções à luz da Bíblia / Obe-
diência / Licitude de sentimentos e a sua gestão.

Decorrendo a semana no mês de Julho, não qui-
semos sobrecarregar os campistas com progra-

e-ABS Adolescentes
2020
Ana e Rui Cabral
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ma a todas as horas, ainda assim, procurámos ir
ao encontro do que já conhecem da vivência
ABS (nem o sino faltou!), e criámos dois grandes
blocos: De manhã, em que todos recebiam os
materiais e trabalhavam-nos individualmente e
à noite, em que todos nos encontrávamos no
Zoom para atividades em grupo. As manhãs fo-
ram portanto de uma tónica mais reflexiva, em
que os campistas recebiam uma meditação diá-
ria (esta baseada no livro de Jonas, com leitura
bíblica e um podcast com a reflexão), seguia-se o
tempo do Estudo Bíblico, com louvor e uma bre-
ve meditação num dos 5 temas acima enumera-
dos, e depois um tempo a sós, com perguntas e
reflexões acerca do estudo que tinham acabado
de fazer. A manhã terminava com uma proposta
de atividade lúdica, que iam fazendo nos seus
tempos livres e enviavam no final do dia.
Voltavamos a encontrar-nos à noite, quer com
atividades lúdicas, tais como o Cluedo ABS, Quiz
Geral, Quiz Tesourinhos, onde não faltou a habi-
tual competição por equipas, com vencedores
no final, quer com atividades de cariz espiritual,
como uma noite de oração pela igreja persegui-
da e uma noite de louvor. Tivemos direito à reu-
nião de abertura e de encerramento e no final
de cada noite, tal como no ABS, os campistas
reuniam-se com os seus monitores, em mini-
-grupos, tendo inclusive escolhido quartos do
nosso conhecido edifício na Farinha Branca
para se identificarem!

Trinta e seis campistas lançaram-se à descober-
ta desta novidade absoluta que foi o ABS virtual.
Tivemos participantes de norte a sul, do interior
e do litoral de Portugal continental, da Madeira
e chegámos até ao Luxemburgo! Todos eles
muito envolvidos com a semana, comprometi-
dos com as atividades e geradores de um espíri-
to de grupo fantástico, acolhendo maravilhosa-
mente quem se juntava pela primeira vez ao
ABS. Ao longo da semana, foi incrível perceber
como o agir de Deus não se limita a espaços físi-
cos e as barreiras físicas foram quebradas numa
união fantástica, num espírito comum de ale-
gria, comunhão, quebrantamento, reflexão, e,
acima de tudo, de perceber que Deus trouxe a
muitos corações e mentes o que efetivamente
estavam a necessitar ouvir no momento!
Terminámos a semana com o coração cheio, feli-
zes por Deus ter permitido tudo ter acontecido
daquela forma. E nem a lágrima a rolar pela face
faltou!

O nosso profundo agradecimento a todos os
que tornaram esta semana possível, nomeada-
mente aos monitores incansáveis (André Brito,
Bernardo Cid, Débora Biscaia, Débora Silva, Dio-
go Santos, Ismael Luzia, Pedro Luzia, Pedro Bis-
caia, Raquel Taveira, Sara Falcoeiras, Sara Santá-
gueda, Silas Nunes e Viviana Abrantes Esperan-
ça), também referir os apoios importantes da
Rita Matias e da Vânia Luzia.
À UIECP e ao Departamento do ABS por aceita-
rem o desafio às escuras e permitirem a realiza-
ção deste turno especial, bem como as palavras
aos adolescentes, nas pessoas do Pr. Osvaldo
Santos e do Dc. Pedro Silva, e também o mimi-
nho especial que receberam via vídeo da nossa
chef Noémia Pinheiro, com as suas palavras
sempre queridas.

Ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória e
uma gratidão incontável por tudo o que foi esta
semana!

(23) ”Sem Limites”, tema do e-ABS Adolescentes
2020. (24) Vídeo musical, com a equipa de dirigen-
tes e monitores, a interpretar o Hino Oficial do ABS.
(25) Estudos Bíblicos. (26) Noite de Oração pela
igreja perseguida. (27) O grupo, equipa e
campistas, reunido durante as actividades
nocturnas da semana, na plataforma digital de
videoconferência “Zoom”. (28) Quiz Tesourinhos.
(29) Foram utilizadas várias ferramentas digitais
para comunicarmos e partilharmos conteúdos e
experiências, durante a semana.
Youtube: ABS Adolescentes
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A Graça confronta-nos.

É impossível olhar para a graça e não ficarmos
perplexos com o seu significado; porque, apesar
de existir e ser uma verdade irrefutável, tudo -
em nós e à nossa volta - parece apontar para a
sua inexistência.

Vivemos numa época de merecimento próprio.
É comum ouvirmos um comentário do género:
"Oh, fico feliz por ti. Tu mereces!" E nós ecoamos
esse desejo em nós: Sim, eu até mereço…

Por mais bem intencionado que seja o comentá-
rio e por mais "inofensivo" que seja o nosso de-
sejo, eles anulam a graça; rejeitam-na; retiram-
-lhe a essência.

A graça estende-nos o que nós não merecemos.
O que não merecemos.

Como assim, não merecemos?!... Então eu não
mereço estar aqui? Eu não mereço ser feliz? Eu
não mereço ser amada, amar, ter a minha famí-
lia, os meus amigos? Eu não mereço o meu salá-
rio ganho de forma honesta, eu não mereço ser
bem sucedida nos meus estudos, no meu em-
prego? Eu não mereço ter saúde, paz, seguran-
ça? Eu não mereço a salvação? Eu não mereço
nada?!

As vozes - em nós e nos outros à nossa volta -
dizem: "Sim, claro que sim. Esforçaste-te tanto;
tens tanta empatia para com os outros, claro
que mereces!"

A sublime graça diz: Não. A sublime graça diz:
Por muito que aches que sim, não mereces,
não... É dom. É dádiva. É bênção e presente de
Deus.

E porque assim é, ela ocupa um lugar fulcral. E
porque assim é, no meio das dificuldades, em
todas as circunstâncias, nos espinhos na carne
que temos suportado, que estamos suportando
ou iremos, ainda, suportar, "a minha graça te
basta". A presença de Deus, a salvação de Deus,
o alto preço pago por Jesus na cruz em nosso

lugar, o conforto e edificação do Espírito Santo e
da Palavra de Deus, a glória em que havemos de
estar, não são merecimentos nossos. São resul-
tado da Sua Misericórdia e Graça... E isso é razão
para sermos gratos.

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e
isto não vem de vós, é dom de Deus.” Efésios 2:8

Porque estávamos cegos e agora vemos. Porque
estávamos perdidos e fomos encontrados. Por-
que nada merecemos e a graça nos alcançou.

Possamos, a cada dia, entender esta Graça,
recebê-la com gratidão e estendê-la também.
Possamos proclamá-la neste mundo que se lhe
opõe. A beleza da graça está aqui: ela nos basta,
sempre, e é dom preciosíssimo do Pai.

Então podemos, realmente, cantar: "Amazing
grace, how sweet the sound"… Sim. Graça maravi-
lhosa, que doce o seu som… Pois ela nos traz
vida plena, reflexo do Amor de Deus, Gracioso,
uma e outra vez.

Graça
Sofia Alberto
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