
seja um!

Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal

Sínodo 2021 - 75º Sínodo

O Sínodo da IEPP foi
remarcado para o dia 2 de
outubro. Permanece por
marcar o local, pois em virtude
da situação sanitária a escolha
do local dependerá muito das
circunstâncias que vierem a
existir.
Convidamos cada um de vós e
as comunidades a orar pelo
Sínodo.

Memorando Eco Igrejas Portugal
Proteção do Ambiente e sustentabilidade Ecológica
“Do Senhor é a terra e sua plenitude”. Salmo 104

No decurso da celebração dos 50 anos do COPIC, foi
assinado este memorando que visa a promoção da
ética da sustentabilidade, contida nos princípios eco
teológicos do cristianismo e a aplicação nas
diferentes Igrejas e comunidades cristãs de
indicadores de diagnóstico, educação e gestão
ambiental visando uma melhoria continua da
sustentabilidade ecológica. 

Este programa é liderado pela ONG A Rocha e tem
como parceiros para além do COPIC, a Aliança
Evangélica Portuguesa, a Rede Cuidar da Casa
Comum/Fundação Gonçalo da Silveira e a
Conferência Episcopal Portuguesa; 
   

O programa ‘Eco Igrejas Portugal’ pretende criar um
espaço de diálogo e trabalho em comum entre as
várias igrejas e comunidades cristãs, desafiando as
igrejas a unirem esforços para demonstrarem os seus
princípios através de projetos e ações concretas,
criando compromissos “verdes” reais e que façam a
diferença . Este projecto é fiel à identidade cristã. Os
textos bíblicos são claros pois estabelecem a criação
como um dom confiado ao homem, para ser cuidada
e protegida. 
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Elos
 

seja um !

Para saber mais sobre Eco Igrejas
Portugal, consulte as notícias na 
 página www.igrejaprotestante.pt
ou carregue aqui. 
No dia 1 de Setembro inicia-se o
Tempo da Criação. O tema de
2021 é Uma casa para todos?
Renovando o Oikos de Deus.
Pode aceder aqui aos textos de
apoio em português.

https://igrejaprotestante.pt/programa-eco-igrejas-portugal/
https://igrejaprotestante.pt/programa-eco-igrejas-portugal/
https://igrejaprotestante.pt/programa-eco-igrejas-portugal/
https://igrejaprotestante.pt/programa-eco-igrejas-portugal/
https://igrejaprotestante.pt/tempo-da-criacao-2021-casa-renovando-oikos-deus/
https://igrejaprotestante.pt/tempo-da-criacao-2021-casa-renovando-oikos-deus/
https://igrejaprotestante.pt/wp-content/uploads/2021/08/SOC-2021-Full-Guide-PT.pdf


C o m P a s s o s  d e  O r a ç ã o  -  v i s i t e

Diaconia - IEPP

Cabazes de Frescos: Continuamos com este programa
de apoio às famílias mais carenciadas das
comunidades locais. Se algum irmão deseja contribuir
para esta iniciativa, por favor,  faça o seu depósito na
conta da IEPP com o descritivo: CABAZES, ou
contacte o pastor da sua igreja local. 

ABC Kids: Continuamos a apoiar as crianças das
nossas comunidades com explicações, aulas de
música, apoio psicológico e apoio digital/informático.
Se algum irmão deseja contribuir para esta iniciativa,
por fazer faça o seu depósito na conta da IEPP com o
descritivo: ABC.

Campanha Moçambique: Estamos a terminar esta
campanha levada a cabo pela pastoral das mulheres da
IEPP. Todos os donativos, serão enviados através da
Igreja da Escócia que está no terreno é é parceira da
IEPP. Cada comunidade local, poderá levar a efeito
várias iniciativas para podermos socorrer estes nossos
irmãos. 
Oremos e sejamos generosos. Se alguém quiser fazer
um donativo direto, por favor faça o seu depósito na
conta da IEPP com o descritivo: MOÇAMBIQUE.
Pedimos às comunidades que enviem os donativos já
recolhidos.
 

Nº conta IEPP: PT50 0007 0024 0024 9120 0002 8 

 
 

Lei da Liberdade Religiosa em
Portugal

Este ano celebra-se o 20º aniversário
da Lei da Liberdade Religiosa e,
embora muito caminho haja a ser
feito, nomeadamente na assistência
hospitalar e no facto de ainda não
haver um representante das Igrejas
do COPIC nesta Comissão, não
podemos deixar de reconhecer que
muito caminho já foi feito.

Deixamos aqui o site da comissão de
liberdade Religiosa onde se pode
aceder a vários conteúdos sobre este
tema:
http://www.clr.mj.pt/sections/home

E  o link da comemoração: 
https://www.presidencia.pt/atualida
de/toda-a-
atualidade/2021/06/comemoracao-
do-20-o-aniversario-da-lei-da-
liberdade-religiosa/

 
 Igreja do Bebedouro

Projecto Ageu - “Coragem meu povo!
Vamos ao trabalho que eu estarei
convosco! Palavra do Senhor todo-
poderoso!” Ageu 2: 4

A Comunidade do Bebedouro irá
iniciar obras de requalificação das
suas casas de banho e cozinha não só
para criar melhores condições para
acolher as actividades locais, regionais
e nacionais, mas também para dar
continuidade ao seu ministério de
apoio social.

Envie-nos as notícias 
da sua comunidade 

ou outras que considere partilhar.
 

igrejapresbiteriana.online@gmail.com

https://www.facebook.com/compassos2021
http://www.clr.mj.pt/sections/home
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/06/comemoracao-do-20-o-aniversario-da-lei-da-liberdade-religiosa/


FEJ 2021 Realiza-se no dia 18 de
Setembro, no Porto, o Fórum
Ecuménico Jovem. Marca já na tua
agenda.
Podes ter mais informações em
www.ecumenismojovem.org ou na
página do facebook/forum eciménico
jovem

A g o s t o  2 0 2 1  -  e l o s  n º 3 O r e  p e l a  i g r e j a

Subordinado ao tema «Unidos no Amor e na
Esperança» (Efésios 4,1-7), o COPIC assinalou o 50º
aniversário com uma celebração na Catedral
Lusitana de S. Paulo, na rua das Janelas Verdes,
Lisboa, no dia 12 de junho. O COPIC é o único
organismo de matriz ecuménica em Portugal e, foi
fundado no dia 10 de junho de 1971 numa
celebração realizada no Centro Ecuménico
Reconciliação na Figueira da Foz e dele, fazem
atualmente parte, as Igrejas Presbiteriana,
Metodista, Lusitana e Evangélica Alemã do Porto. 

Estiveram presentes, além de alguns convidados
das igrejas-membro,  o Presidente da República,
Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o Dr.
José Vera Jardim, Presidente da Comissão da
Liberdade Religiosa, os Presidentes da
Conferência Episcopal Portuguesa e Aliança
Evangélica Portuguesa, respetivamente D. José
Ornelas e Dr. António Calaim, o representante da
CEC, Conferência da Igrejas Cristãs (constituída
por 114 Igrejas de diferentes tradições), Reverendo
Christian Krieger e o representante da CEPPLE,
Reverendo Alfredo Abad, da Igreja Evangélica
Espanhola. 

No decorrer da celebração foi assinado o
Memorando Eco Igrejas Portugal, foi assinalado
20º aniversário da Lei da Liberdade Religiosa em
Portugal e o 20º aniversário da Carta Ecuménica
para a Europa. A celebração, foi seguida em
directo nas plataformas digitais do COPIC e está
disponível aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=FOzd9JhkoXk

Celebra-se este ano o 20º aniversário
da assinatura da Carta <ecuménica.

A Carta Ecuménica pretende ser um
documento orientador para as Igrejas
Cristãs da Europa, partindo da
pluralidade de convicções religiosas, de
visões do mundo e de formas de vida
distintas, encontra pontos comuns da
afirmação de fé em todas as igrejas
cristãs” e desafia-as a compromissos
práticos, reais e transformadores.

 Partilhamos o texto da carta e,
desafiamos a todas as comunidades a
fazerem uma leitura em oração,
reflexão e compromisso.

https://www.copic.pt/index.php/public
acoes/documentos/carta-ecumenica-
para-a-europa

 
 
 
 
 
 
 

Agora tem um Blog em português 
com artigos regulares  de cariz pluralista e reformado. 

Este blog conta com uma participação diversificada, tem como administrador o pastor Joel
Pinto. Aceda e conheça mais. Também é parceiro do 7Margens.

Carregue aqui ou escreva www.Itinerarios.blog

https://copic.pt/
https://www.copic.pt/index.php/publicacoes/noticias/63-20-aniversario-da-assinatura-da-charta-oecumenica-assinatura-da-charta-oecumenica-2001-2021
https://www.ecumenismojovem.org/
https://www.facebook.com/forumecumenicojovem
https://www.youtube.com/watch?v=FOzd9JhkoXk&ab_channel=COPICConselhoPortugu%C3%AAsdeIgrejasCrist%C3%A3s
https://www.copic.pt/index.php/publicacoes/documentos/carta-ecumenica-para-a-europa
https://www.itinerarios.blog/quem-somos/


 

Aniversários – Alegramo-nos por mais um ano
de vida que Deus concedeu a todos que fizeram
anos nestes últimos meses. Que a bênção de
Deus esteja sobre vós e as vossas famílias.

Doença e dificuldades – Oramos por todos que
se encontram doentes e pelos familiares e
amigos que os acompanham. Pedimos a Deus
que lhe dê força e ânimo para superar a dor e a
aflição.

Luto -  Partilhamos o luto dos que viram partir
aqueles que amam e por quem foram amados.
Que o Senhor da vida a todos dê a sua Paz e
Esperança.

Oramos por:

Igreja Presbiteriana e pela preparação do seu
Sínodo.

Oramos por cada comunidade e por cada
membro da nossa comunidade, para que a
alegria da fé e da missão nos animem.

Oramos para que, com a Palavra no coração e
na mente, possamos ter as nossas mãos, os
nossos ouvidos e os nossos pés ao serviço do
próximo.

 

 

Pastor Dimas Almeida, uma presença que
perdurará na caminhada que somos e
fazemos. A sua palavra, o seu silêncio, a sua
arte de interpelar e nos mover pelas
perguntas, fez-se presente nas igrejas e
comunidades onde foi pastor, nas
comunidades diversas de que era parte, no
ensino, na amizade. Nessa presença fazia-
nos pessoas e abria a nossa ânsia de
saborear a brisa de Deus. 
Para perceber melhor quanto e quantos
tocou, destacamos alguns textos:
Mensagem do Presidente da IEPP, que
pode ler na página de facebook da IEPP.
Textos, que pode ler no Blog Itenerários,
bem como em Sete Margens, podendo aí
selecionar diversos artigos, procurando por
Dimas Almeida, que nos abrirão um
conhecimento mais vasto do que a nossa
própria experiência sobre o pastor Dimas.
Também na página da Sociedade
Portuguesa da História do Protestantismo,
poderá ler um artigo biografico  que
termina resumindo a sua vida e o que
sentimos "Intelectual de primeira água e
comunicador de alto nível, Dimas Almeida
marcou profundamente milhares de
cristãos pelo seu ensino e o seu
testemunho. Faleceu a 11 de Agosto de
2021. A admiração que merece de muitos é
grande, a saudade que deixa é enorme."

Em todos os testemunhos e textos que 
 partilhamos ficam a gratidão de uma vida
que nos toca.
Partilhamos ainda a Uma Oração possivel
num tempo (im)possivel, em
igrejaprotestante.pt

Sabia que:
A Igreja da Figueira celebra um culto comunitário ,
todos os dias às 19h30, na casa de cada familia? Cada
família usa o Cenáculo, a leitura do dia, um cântico e
oração. Nas nossas casas, somos igreja orante e
fraterna.
Aprender a ser e viver novas formas de comunidade.

https://www.facebook.com/IgrejaEvangelicapresbiterianaPortugal
https://www.itinerarios.blog/
https://setemargens.com/calvino-libertou-o-casamento-das-amarras-do-poder-religioso/
https://sphp.pt/antonio-jose-dimas-almeida/
https://igrejaprotestante.pt/oracao-possivel-num-tempo-impossivel-pastor-dimas-almeida/

