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30 anos da ASAS 
encerram com palestra 

Qual o papel de cada um de nós enquanto parte de uma família, de 
uma organização e de uma sociedade? Onde nos podemos inspirar? 
Como podemos inspirar os outros? 

A Conferência "Pensar Social, Pensar Global - Os Desafios do 3.º 
sector", a realizar no dia 23 de setembro, pelas 15 horas, na Quinta de 
Fora, a primeira do Ciclo de Diálogos Inspiradores, fecha o programa 
dos 30 anos da ASAS e conta como convidados com o Dr. Edmundo 
Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Prof. 
Filipe Almeida, Presidente do Portugal Inovação Social 

Cruz Vermelha e ASAS 
debatem "Empregabilidade 
na Deficiência 11

O projeto CLDS 41 N -1 Nformar 
INtegrar, INcluir e INovar, um con
sórcio entre a Cruz Vermelha 
Delegação de Santo Tirso e a 
ASAS - Associação de Solidarie
dade e Ação Social leva a efeito a 
Mesa Redonda "Empregabilidade 
na Deficiência", no dia 23 de se
tembro, pelas 1 O horas, no audi
tório da Biblioteca Municipal de 
Santo Tirso. 

Esta intervenção insere-se na 
ação n.0 11, que tem como princi
pal objetivo a realização de ses
sões de informação a empresas, 
instituições e outras entidades 
sobre apoios à contratação, crité
rios de elegibilidade, população e 
condições de acesso, nomeada-

mente para a integração de pes
soas com deficiência e/ou inca
pacidade no mercado formal de 
emprego. 

Dando continuidade à partilha 
de boas-práticas iniciadas com o 
evento anterior prol"lovido em 
formato de webinar em 2021 , esta 
Mesa Redonda pretende dar a 
conhecer novas partilhas e reco
lher testemunhos de mudanças 
introduzidas na comunidade em 
prol da integração laboral. Além 
disso, pretende impulsionar uma 
profícua partilha de ideias com o 
espaço para debate, que será 
potenciado no final do evento. 

As inscrições são gratuitas, 
mas obrigatórias, até às 18 horas 
do dia 21 de setembro, através do 
seguinte link: https://forms.gle/ 
66hK5KknlndWSFyn9. 

Mais informações através dos 
contactos: coordenacao@4in.pt 
ou 932 815 717 

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
Oh, Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis de tudo, que iluminais 

todos os meus caminhos para que eu atinja a felicidade Vós que me 
concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal 
que me tenham feito, a Vós que estais comigo em todos os instantes, eu 
quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho e 
confirmar, uma vez mais, a minha intenção de nunca me afastar de Vós, 
por maiores que sejam a ilusão, as tentações materiais, com a esperança 
de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos, na 
perpétua Glória e Paz. Ámen. (Obrigado mais uma vez) 

A pessoa deverá dizer a oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedido.' 
Dentro de 3 dias, será obtida a graça, por mais difícil que seja. Publicar a 
oração, assim que receber a graça. Agradeço Graças recebidas. 

Laura C. Silva 

Jornal de Santo Thyrso 15 de Setembro de 2022 

"A Palavra que sair da Minha boca não voltará para Mim vazia" 

História do Homem (55) - As duas 
linhagens (52)- Abrão (21)- Gn (18-5)

Introdução 

A luz da NA (Nova Aliança), a 
Bíblia é o alicerce para tudo o que 
de espiritual me é dado dizer/ 
escrever, por exclusivo mérito do 
Espírito Santo. 

O fazer (obras) é muito consi
derado nas religiões cristãs, em 
cuja maioria, as pessoas nas
cem e permanecem. Contudo, a 
questão não é fazer; é ser. Certo 
homem de posição perguntou a 
Jesus: "Bom Mestre, que farei 
para herdar a vida eterna?" "Por
que me chamas bom? Ninguém 
é Bom, senão Um, que é Deus" 
(Lucas 18:18-19). 

1. Jesus Cristo e a religião

Pelo poder do Espírito Santo, 
JESUS, o Filho Unigénito de 
Deus encamoue fez-SeHomem. 
Israelita, da tribo de Judá, viveu, 
fez o bem a todos (Actos 10:38), 
proclamou o Evangelho - e for 
crucificado e morto, sob Roma, o 
4. º reino profético (Daniel 2:40-
44), "por ser O REI DOS JU
DEUS" (João 19:19-22). Mas 
RESSUSCITOU. 

É injusto representá-LO, ain
da, derrotado e morto numa cruz, 
pois diz: "Eu Sou o Primeiro e o 
Último [ ... ]; estive morto, mas 
VIVO PELOS SÉCULOS DOS 
SÉCULOS e tenho as chaves da 
morte e do Hades (Apocalipse 
1: 17-18). Edificarei a Minha Igre
ja - não uma religião (Mateus 
16:18). 

Seduzido pelo Maligno, Adão 
pecou, contaminando toda a hu
manidade, excepto Jesus Cristo, 
o Último Adão ( 1 Coríntios 15:45).
Eternamente imaculado (Mt
1:20). Jesus é o ÜNICO habilita
do a reverter a tragédia adâmica:
O Filho de Deus manifestou-Se
para destruir as obras do Diabo
(1 Jo 3:8).

Cumprindo Génesis 3: 15, Je
sus veio para o que era Seu - e 
foi rejeitado. Mas, a todos quantos 
O receberam -aos que crêem no 
Seu Nome - deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus; de 
Deus nascidos-não do sangue e 
da vontade da carne ou do ho
mem (Jo 1:11-13). Quem só em 
Jesus crê, é, n'Ele, feito puro, 
como Adão antes da queda; e é 
integrado na Sua Igreja-o Reino 
de Deus - mistério: para já, só no 
coração dos que n'Ele crêem, até 
ela - o Seu corpo (1 Co 12:27; 
Efésios 5:32)-ser arrebatada ao 
encontro do Senhor Jesus, nos 
ares - Jesus, a Cabeça (1 
Tessalonicenses 4:16-17; Jo 
14:3; Ef 5:23). 

Isto será na 70. ª semana pro
fética (Daniel 9:26-27). Completa 
a Sua Noiva - e o hiato da graça 
-, YHWH (!avé-Deus) reata a Sua 
relação com o mundo (Romanos 

9:27) através de Israel, converti
do, por fim, ao seu Messias. E a 
Igreja de Jesus? De novo ... mis
tério (Ef 3:4-6). Parecerá que nem 
existiu. 

2. Lei versus Graça

Caím ("religião?"), trouxe do 
fruto da terra maldita (Gn 4:3; 
3: 17) uma oferta (sacrifício) a 
YHWH; não foi, pois, aceite. Abel, 
porém (adoração profética), trou
xe [um cordeiro] das primícias do 
seu rebanho (Gn 4:4; Êxodo 
29:41; Levítico 4:31) e foi aceite
em profecia cumprida em Jesus, 
o Cordeiro de Deus (Jo 1:36)!

Toma-se culpado de toda a
lei, qualquer que, dela, tropeça 
num só ponto (Tiago 2:10). A lei 
é, pois, para que, perante Deus, 
se cale toda boca [. . .}. Ninguém 
será justificado diante dEle por 
obras da lei, pela qual vem [ali
ás,] o pleno conhecimento do 
pecado - TODOS PECARAM 
(Romanos 3:19-20, 23; 5:12)! 

Dada na M (Antiga Aliança) 
a lei era - é - para que cada um 
se reconheça pecador; se arre
penda; creia só em Jesus e, por 
Ele, seja salvo (Efésios 2:8-10), 
porque é impossível que o san
gue de touros e de bodes remova 
pecados (Hebreus 10:4). Em an
tecipação profética, na M as 
pessoas eram, já, perdoadas e 
salvas por Jesus Cristo; tanto o 
sacerdote que oferecia o sacrifí
cio para perdão/ expiação do 
pecado (Lv 4:26, 31, 35), como 
cada um, que a tal sacrifício re
corria. (Números 28:15, 22, 30; 
29:5, 11, 16, 19, 25, 34)

A salvação procede de {. .. ] 

um único e eterno sacrifício, feito 
de uma vez por todas (1 Pedro 
3:18; Hb 10:12). Ao expirar, Je
sus garantiu: Está consumado! 
E, inclinando a cabeça, rendeu o 
espírito(Jo 19:30). Não obstante, 
inteligente e subtil, o Inimigo vem 
alimentando o mundo com o fruto 
proibido (Gn 2:17), que, tragica
mente, Adão escolheu: uma for
ma de piedade, [mas] sem o po
der da Palavra da Vida (2 Timó
teo 3:5; Filipenses 2: 16). Será 
que ninguém percebe?! 

3. A Nova Aliança

Na "última Ceia", aproximan
do-se a Sua hora, Jesus disse: 
Tenho desejado ansiosamente 
comer convosco esta Páscoa, 
antes do meu sofrimento. E vos 
digo: nunca mais a comerei, até 
que ela se cumpra no Reino de 
Deus(1000 anos-Ap 20:2-7). E, 
tomando um cálice, deu graças 
[. .. :] bebei todos; pois [. .. ] não 
mais beberei do fruto da videira, 
até que venha o Reino de Deus 
(adiado por Israel ter rejeitado o 
seu Messias). 

Sendo, Jesus, a verdadeira 
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Páscoa / Cordeiro Pascal (1 
Coríntios 5:7), substituiu, então, 
o antigo [cordeiro], pelo novo sím
bolo: o pão e o vinho: Este é o
cálice da Nova Aliança no Meu
sangue, derramado em favor de
vós (Lc 22: 15-20; Mt 26:27).

4. Abraão: terreno (A.) e
Espiritual (B. e C.) 

Na HHcDC (História do Ho
mem como Deus a conta), Abraão 
é precursor profético: A. Da Mu
lher (Israel). Marca: carnal - cir
cuncisão física, que não salva. B. 
Do Descendente (Gálatas 3: 16, 
19, 29) e Filho de Deus/ Filho do 
Homem, Salvador/ Messias de 
Israel. C. Da Igreja de Jesus (Ju
deus+ Gentios, por Ele salvos)
porque a circuncisão somos nós, 
os que adoramos Deus no Espí
rito, e nos gloriamos em Cristo 
Jesus (Filipenses 3:3). Marca: es
piritual - o selo com o Santo Es
pírito (Ef 1:13)! 

Conclusão 

Sodoma teria sido poupada -
houvesse lá 1 O "justos" 0ustifica
dos )! Mas só havia 8: Ló e família 
(1 Pe 3:20); que foram, ainda 
assim, arrebatados e salvos -
bela figura profética da promes
sa de Jesus à Sua Igreja, quanto 
à Grande Tribulação (Mt 24:21; 
Jo 14:3; 1 Ts 5:9)! Em aviso aos 
nossos dias, Sodoma foi, pois, 
aniquilada em Dilúvio de fogo (Gn 
9:11; 18:17-33; 19:14-29). 

Por amor ao pequenino reba
nho (Lc 12:32), e sal da Terra (Mt 
5:13), Deus está sustendo (Ap 
6: 17) a Sua Ira. Mal, porém, com
pleta, a Igreja-Noiva de Jesus 
(Ap 21 :9) será arrebatada para 
Ele mesmo (Jo 14:3); estará, fe
liz, nas bodas "privadas" do Cor
deiro (Ap 19:7, 9). Mas, ai mun
do, que Jesus rejeitas (2 Tm 3:5)!

Na Grande Tribulação, sobre ti 
se abaterá a Ira do Dia de YHWH 
e do Cordeiro (Joel 2: 11, 31; Ap 
6:16). Não vemos nós os sinais 
se multiplicando: seca, incêndi
os, guerras-fogo e rumores de 
guerras (Apocalipse; Mt 24:6)? 
Todavia, até à morte de cada 
pessoa, a Porta - Jesus - está, 
ainda, aberta (Jo 10:7, 9)! 

Notas - 1) pf confirme, na 
Bíblia, tudo o que digo. 2) abre
viaturas; ou citações: 1. ª: com 
explicação; seguintes: só abre
via-tura; ou duas letras. Ex.: AA/ 
NA) (Antiga/Nova Aliança) - ou 
Mt (Mateus); Jo (João). 


