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Seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

Natal, o altruíSmo de deuS em NóS
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu;

 o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

Isaías 9:6

Numa rubrica da rádio, perguntaram a algumas crianças se o Natal é mágico por ser uma 
época de amor. Perguntaram, ainda, por que razão nesta época do ano as pessoas são me-
lhores umas para as outras. Uma das crianças respondeu que o motivo pelo qual as pes-
soas são mais amorosas é porque, nesta altura do ano, o Pai Natal faz uma magia com uns 
pozinhos! Esta criança apenas expressou o seu entendimento acerca de uma figura gra-
ciosa que realiza sonhos e abençoa crianças, quando elas se portam bem durante o ano.
Mas, o verdadeiro Natal é uma história mais surpreendente e sobrenatural do que a do Pai 
Natal. Mais bonita e incomparavelmente mais graciosa do que a história do São Nicolau.
O Natal conta-nos a história verdadeira do Deus Criador que amou de tal maneira os ho-
mens que decidiu tornar-se um deles para os substituir num castigo que era justo e possi-
bilitar-lhes a eternidade na sua santa presença. 
No altruísmo e bondade de Deus não é necessário que os homens se tenham “portado 
bem durante o ano” para receberem a oferta. Todos podem recebê-la, desde que o reco-
nheçam como Deus e Senhor e se arrependam dos seus pecados.
O Natal de Deus é uma sublime demostração da graça, da misericórdia, do cuidado e do 
grande amor de Deus por nós. A celebração do Natal ensina-nos a amar a Deus e as pes-
soas a quem Deus decidiu amar. 

Programa Semanal domingo

Reunião de Oração Online - Terça-feira
Mulheres - 21h | Homens - 21h30

Oração e Estudo Bíblico - Sexta-feira
20h (Presencial e Online)

Reunião de Adolescentes e Jovens - Sábado
Adolescentes - 15h (quinzenal) | Jovens - 18h

Escola Bíblica Dominical - 10h

Culto e Celebração - 11h15
com transmissão em direto - YouTube

Culto em Língua Ucraniana - 14h

Culto em Crioulo da Guiné  - 17h



o púlpito em dezembro

Apesar de não ter noção do verdadeiro sentido do Natal, ainda assim, a nossa sociedade 
para nesta altura e reúne-se em família para celebrar o nascimento do Senhor Jesus.
Cabe-nos a nós, igreja, dizer que a figura central do Natal não é o pai Natal, como tem sido 
cada vez mais apregoado, mas que é Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Maravilhoso, 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Aquele que veio para nos 
dar vida abundante e eterna!
Que nos ambientes de celebração do Natal, seja na nossa igreja, no templo, em casa ou 
nalguma festa do emprego, possamos aproveitar a oportunidade para dizer que o Natal é a 
revelação do altruísmo de Deus para com os homens. Que os nossos presentes, as nossas 
palavras e demais ações sejam um exemplo do altruísmo divino que temos recebido.

Um Feliz e Santo Natal!
Pr. Rui Sabino

04  Pr. Rui Sabino

11  Pr. Rui Sabino

18  Pr. Rui Sabino

25  António Bento

missionários IbQ

Pr. Nazaré e Sandra - Piauí (resumo da carta de Novembro/2022)
Obrigado pelas orações e pelas ofertas amorosas em Cristo que nos sustentam no campo missionário. 
Nos próximos tempos, o nosso foco familiar será a pequena Sara que vem chegando! A nossa netinha 
está prevista pra nascer em finais de janeiro. 
O Piauí tem sido o nosso (Bom) jardim, onde Deus nos chamou para cuidarmos do nosso casamento e 
sermos seus agentes para cuidarmos de outros! Deus, realmente, tem sido bom o tempo todo! O tempo 
todo Deus é bom! Obrigado pelas orações!
Quanto à igreja, enquanto servimos, liderando e cuidando do rebanho que Deus nos confiou, estamos 
começando o processo burocrático e administrativo para desmembrar o terreno que pertencerá à igreja 
local. Já conseguimos a autonomia na água potável, perfurando um poço artesiano, graças a Deus!
Quanto aos discípulos, no momento estou com três irmãos que me auxiliam no ministério da exposição 
da Palavra e mais dois em potencial.
 Na compaixão de Jesus, a escolinha Vinde a Mim continua abençoando as crianças e se prepara para 
a formatura e o culto em ação de graças programado para 03dez. E a Escola de Música, ensaia para o 
concerto no dia 10dez com o tema “Harmonia familiar”.

Pedidos de oração: (1) casal missionário – (1) Gratidão pelos 28 anos de casados para sempre; (2) Gra-
videz da Carina e seu novo ministério na Palavra da Vida (IBPV); (3) Igreja – Mais líderes vocacionados 
para expandir o Reino nos povoados em redor; (3) Escolinha Vinde a Mim - Recursos financeiros para 
suprir as necessidades regulares; (4) Escola de Música- Professores voluntários e maior compromisso 
dos alunos e pais.



agenda e Notícias

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

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Zoom | Terça-feira - 21h
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Zoom  | Terça-feira - 21h30
ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Culto de Natal
No dia 18 de Dezembro teremos nosso Culto 
de Natal sob o tema “Natal, O altruísmo de 
Cristo em nós!” 
Convide familiares e amigos!

18 de Dezembro - 11 horas

Fim de Ano - Jantar e Culto de Celebração
Este ano voltaremos a ter nosso jantar e 
culto de celebração de fim de ano.

Jantar - 20h |  Culto de Celebração - 22h30

Jantar:
Até 8 anos - Isentas 
9 - 11 anos - 5€ 
A partir dos 12 anos - 12,50€

Devido à limitação de espaço é necessário 
fazer inscrição para o jantar.

Inscrições - Jorge Sousa (915 814 201)

Reframe 
Curso de desenvolvimento vocacional
29 de Dezembro - 20h45 às 22h
Zoom | ID da reunião: 897 2225 3675 
Senha de acesso: 975094
Mais informações: Pr. João Ribeiro

04  José Souza
        Eunice Alexandre
        Abel Ferreira
07  Simão Guedes
        Maria Gabriela Castro
10  Peyton Melville
11  Saul Ramos
12  Jorge Sousa
13  Odília Manuel
14  Eunice Cavaco
        Joaquim Goulão

15  Madalena Tamba
17  Carlos Souza
        Priscila Pires
18  Sandra Zasala
        Lídia Zasala
19  Susana Dias
        Matthew Melville
20  Edeval Gomes
21  João Yanga
22  Bruna Cruz
23  Teresa Patrício

25  Inês Ribeiro
        Salomé Belo
        Isaura Cardoso
       Tânia Bote
27  Elena Puentes
       Wesley Fraga
29  Sérgio Có
      Ramon Siqueira
31  Teresa Pereira

Parabéns!



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela graça, amor e direcção do Senhor para com a nossa Igreja. 
Pelos pastores, liderança e todos os que se ocupam da Sua obra. 
Pela Sua Palavra anunciada, estudada e praticada. 
Por cada membro da Igreja, cada família, cada visitante. 
Por cada actividade que foi possível realizar no mês passado.

Pelos nossos pastores Rui Sabino, João Ribeiro, Rui Ribeiro: que o Senhor os dirija 
e os inspire e guarde as suas famílias. 
Pelas nossas famílias, pelas crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos. 

Pelos ministérios do EVM e do Seminário. 

Pelo sonho de podermos vir a ter novas instalações. 

Pelos mais fracos e doentes. Pelos que estão impossibilitados de frequentar a 
Casa de Oração. 
Pelos eventos deste mês: Culto de Natal (18/12); Passagem de Ano (31/12).


