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FérIas de CrIsto?

É no mês de agosto que muitas famílias tiram férias. Na IBQ, as atividades regulares 
são restringidas ao culto, porque muitos irmãos, à semelhança de milhões de pessoass 
que residem na região de Lisboa, aproveitam este tempo para viajar, visitar familiares 
na província ou descansar nalgum lugar tranquilo, de campo ou praia. 

As férias são um tempo de descanso intenso, um tempo de qualidade com a família. 
Normalmente, são momentos em que colecionamos recordações para a vida.

Perante o estilo de vida corrido e intenso em que vivemos, as férias acabam por ter 
um papel terapêutico. Permitem-nos descansar para depois continuarmos a realizar 
a nossa profissão com excelência, bem como os ministérios em que que estamos en-
volvidos. Para os que podem usufruir da bênção das férias (pois sabemos que muitas 
pessoas não têm férias, apesar de as merecerem) recomenda-se que o façam com um 
coração grato ao Senhor. Que vejam este tempo como um privilégio concedido pelo 
próprio Deus.

Por isso, aquela ideia do crente que vai de férias de tudo, até da sua igreja e de Cristo, 
soa a heresia. Férias são um tempo de descanso dos nossos afazeres, mas nunca do 
Senhor, de quem dependemos até para respirar. 

No trabalho, ou no período de férias, tudo o que vivemos deve ser para honra e glória 
do nosso Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, 
fazei tudo para a glória de Deus! (Co 10:31)

Portanto, exortamos os irmãos que viajam para outras terras que participem no culto 
de igrejas irmãs e se possível as abençoem. 

Umas boas férias para todos!

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online.

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo Seminário em final de semestre e preparação para o próximo ano. 

Pelos nossos estudantes em exames. 

Campo de Férias com alcance a muitas crianças. 

Aniversário da Igreja e baptismos. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

07  Pr. Alcir Souza
14  Sérgio Conrado

21  Pr. Franco Iacomini
28  Pr. João Ribeiro

o púlpito em agosto

01  Filipe Carvalho
02  Clara Bento
04  Carolina Marques
05  Luísa Pedro
07  Maria Augusta Silva
09  Luísa Horta

10  António Bote
      José Firmino Nunes
14  Sofia Filipa Horta
17  Teresa Bote
      Lídia Nunes
19  Alcir Souza

23  Rute Machado
24  Jucilene Dias
27  David Mendes
        Marta Fraga
30  Cecília Santos

Parabéns!



agenda e Notícias
Agosto na IBQ
A EBD - Escola Bíblica Dominical, os encon-
tros regulares durante o sábado e a semana 
ficarão suspensos este mês.
Retorno das actividades a partir de 04/09

Churrascada IBQ
17 de Setembro - Palavra da Vida

Valores:
Adultos: 10€  
Crianças 8 aos 12 anos: 5€ 
Crianças até 7 anos: Isentas
Mais informações: Jorge Sousa 

Espaço Vida e Música
Estão abertas as inscrições para o próximo 
ano letivo do Espaço Vida e Música. 
Mais informações e inscrições no Facebook 
- espacovidaemusicalisboa ou no website da 
igreja.


