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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

fAMÍLIAS QUE AMAM, fAMÍLIAS QUE CUIdAM, fAMÍLIAS QUE SERVEM

“Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei”. 
Mateus 11:28

Este ano, na IBQ, temos como tema: Família que ama; Família que cuida; Família que serve. 
Queremos que a igreja cresça como uma “família terapêutica”. Esta intenção não se baseia nas 
nossas capacidades humanas, mas sim na graça de Jesus. O Senhor convidou as multidões a pro-
curarem socorro Nele: “Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei” 
Mt. 11:28. Esta promessa está disponível para todas as pessoas, quer sejam crentes, quer não. 
A começar em nós, queremos encontrar em Jesus a cura das nossas feridas, o sossego para os 
nossos sofrimentos, a força para enfrentarmos as tempestades da vida. Desejamos viver a paz 
de Jesus e a vida abundante que Ele nos prometeu (Jo.10:10). Mas seria egoísta querermos esta 
graça maravilhosa só para nós. Seria cruel não partilhar o convite de Jesus com os nossos familia-
res, amigos, vizinhos, colegas etc. Assim sendo, queremos ser portadores do convite do Senhor a 
todos aqueles que se cruzam connosco no contexto do dia a dia. Queremos anunciar Jesus como 
a solução para os problemas desta vida e o caminho certo para a eternidade.
Ao longo do ano, procuraremos abordar alguns assuntos que causam sofrimento na vida das 
pessoas e veremos de que maneira Jesus é a solução. 
Em fevereiro falaremos de perdão. Sabemos que, com ou sem razão, quem não perdoa man-
tém uma ferida aberta por tempo indeterminado. É importante percebermos como Jesus nos 
ajuda a perdoar e a libertar das amarras da injustiça e do sofrimento.
Se, como igreja, vivermos o perdão de Deus e ensinarmos outros a fazê-lo estaremos a expe-
rimentar a libertação de sofrimentos e a ajudar outros a aceitarem o convite de Jesus para 
usufruírem de  alívio das tribulações da vida.

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

Pr. Rui Sabino



O púlpito em fevereiro

05  Pr. Rui Sabino

12  Pr. Rui Sabino

19  Pr. Rui Sabino

26  Pr. João Ribeiro

Missionários IBQ

Isabel Jorge - Portugal e México (resumo da carta de Dezembro/2022)
Realmente temos tanto para agradecer, saúde, casa, sustento e acima de tudo termos “sido escolhidos“, 
pois o próprio Deus se fez carne na pessoa do Seu Filho Jesus por Amor a cada um de nós.

Coração com Vida:
No Coração com Vida continuamos com os mesmos contactos e alguns novos e há pouco tempo tive-
mos a oportunidade de ter um jantar especial na Igreja de Acão de Graças oferecido por um grupo de 
irmãos dos Estados Unidos dirigido pelo Pt. Jonathan Sharp.
Foi a primeira vez que pude participar em algo assim, e foi uma excelente oportunidade para convidar 
diferentes pessoas, para conhecerem o significado do dia de ação de graças e em especial para escuta-
rem que Deus as ama.
Nesse jantar estiveram 13 pessoas não crentes, das quais seis foram convites do Coração com Vida. Foi 
um tempo mesmo agradável.
Estamos numa etapa em que Deus nos está a dar imensas oportunidades de partilhar da nossa fé, 
quer seja no Coração com Vida ou em outras situações. A Igreja está numa etapa de crescimento e já 
não cabemos nas instalações. Vamos começar agora no ano novo a nos reunirmos em outro lugar. Têm 
chegado muitos irmãos de fora de diferentes países, mas também há um grupinho de novos crentes em 
Jesus, isso é muito animador.
Quero continuar a pedir as vossas orações por cada um dos contactos Ingride, Clara e mãe, Elisabete e 
mãe. Rosa, Ana Pires (que está no Brasil por algum tempo com a família.) Miranda e Ismael (estes dois 
estudantes não tenho visto) que o Senhor os traga de volta. Também pedir que orem pela nova direção 
do Coração com Vida que tomou posse há pouco tempo.

México:
Nesta altura tem sido um pouco mais difícil comunicar com o Pt. Eliel e Belém, pois tanto eles como eu 
temos tido dificuldades em acertar os horários, mas consegui que me dessem uma lista de oração esta 
semana e vou colocar aqui para poderem orar.

- Orem pelas Crianças da Igreja em Faraona, que o Senhor possa continuar a obra nos seus corações, 
pois a maioria são novos.
- Pelos adolescentes e jovens que são algumas das crianças com que trabalhei e são agora os que estão 
a apoiar com as outras crianças. Possam continuar firmes no Senhor.
- Algumas senhoras com que estão a ter estudos Bíblicos e em especial por Alondran e Marina.
- Por outro carro, pois o deles é muito velhinho e está a dar muitos problemas.



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

Encontro Entrelaçadas
O Ministério de Mulheres terá seu Encontro 
Entrelaçadas no dia 18 de fevereiro, pelas 
15h30 sob tema “Família: Herança de Fé”. 
Haverá painel de testemunhos com as irmãs 
Eunice Cavaco, Aline Guia e Madalena Yanga.

Ministério de Famílias
No dia 26 de fevereiro, pelas 15h, o Minis-
tério de Famílias irá promover um encontro 
para casais sob tema “Como sermos um em 
casal”. O preletor será o pastor Sherman Aten 
e sua esposa Tammy.

01  Luís Martins
06  Sheila Lopes
07  Sérgio Conrado
08  Eduardo Bote
09  Alina Bodyanchuk
10  Maria Beatriz Antunes

11  Raquel Neto
12  Ismael Bote
13  Dinora Mateus
      Natividade Vieira
      Tito Machado
15  Mário Santos

17  Inês Martins
19  Rui Sabino
23  Patrícia Paixão
      Doralice Lourenço
26  Moisés Melville

Parabéns!



Temas de Oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Por cada membro da Igreja, cada família, cada visitante. 
Assembleia, baptismos e decisões por Cristo do mês passado. 
Melhoras de vários doentes.

Pela nossa Igreja em todas as suas actividades. 

Pelos nossos pastores Rui Sabino, João Ribeiro, Rui Ribeiro.

Pelas nossas famílias, crianças, adolescentes, jovens, casais, idosos. 

Pelo EVM e Seminário. 

Pelos mais fracos e doentes: ir Firmino, ir Filipa, ir Rute, ir Cecília, ir José - pai da 
Adriana e da Patrícia, ir Dina - mãe da Eliane.

Pelas atividades do mês de Fevereiro: Ministério de Mulheres - Entrelaçadas e 
Ministério de Famílias - Encontro UM “Como sermos um em casal”


