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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

egoíSMo
O egoísmo teve início com a decisão de Eva comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal (Gen. 
3). No Éden, Eva decidiu pensar mais em si do que em Deus, colando-se acima da vontade do Senhor. 
Olhou unicamente para si e para o potencial que poderia vir a alcançar, segundo a serpente. Focou-se 
apenas nos seus interesses e sonhou ser mais do que era. Quis estar acima da condição para a qual foi 
criada, quis ser como Deus – “sereis como Deus” (v5).
O egoísmo caracteriza-se por um amor próprio excessivo, que leva a pessoa a valorizar-se acima de 
tudo e de todos. O egoísmo com que as opiniões, interesses, necessidades e sonhos de uma pessoa 
sejam a sua prioridade, mesmo que tenha de colocar o seu próximo em segundo ou terceiro plano. 
O foco está na sua própria vida e o cuidado e serviço que Jesus nos ensinou a viver, bem evidente na 
parábola do bom samaritano, não existe na vida dessa pessoa, ou apenas se expressa em pequenos 
momentos avulsos. 
Na parábola do bom samaritano (Lucas 10:25-3), o egoísta jamais pararia o seu animal para cuidar 
daquele homem caído e maltratado por salteadores. O egoísta manteria a sua trajetória, tal como 
o sacerdote ou e o levita o fizeram, pois, o pobre samaritano não tinha nada para lhes oferecer. O 
egoísmo é, portanto, o contrário dos mandamentos de amar a Deus e ao próximo, uma espécie de 
antítese da fé cristã.
O egoísmo é também uma forma de idolatria. Eva, ao comer o fruto proibido, colocou-se no lugar de 
Deus, tornou-se idólatra de si mesmo. O egoísmo empurra-nos para fora da presença de Deus e faz 
um altar a nós mesmos.
Ao longo do mês março, em contraste com o egoísmo natural do homem, procuraremos pensar no 
altruísmo que Deus nos ensina a viver. Veremos como esse altruísmo nos impulsiona a amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O altruísmo de Deus ensina-nos um caminho 
de vida em que experimentamos o amor e o caráter de Jesus no quotidiano da vida, trazendo-nos a 
felicidade e a paz que caracterizam uma vida abundante.

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 Março

05  Pr. João Ribeiro

12  Pr. Rui Sabino

19  Pr. Rui Sabino

26  Pr. Rui Sabino

Missionários IBQ

Pr. Nazaré Miguel e Sandra - Piauí - Brasil (resumo da carta de Fevereiro/2023)
Casal Missionário: Estamos bem, pela graça do nosso bom Deus! Vamos “curtindo” o ninho vazio, 
limando as arestas no casamento sagrado, procurando glorificar a Deus. Ele tem-nos mostrado muitas 
imperfeições, e temos recebido da sua graça e misericórdia para nos corrigir.
Entretanto, logo no início de Janeiro (dia 10), passei por uma cirurgia no ouvido (timpanoplastia) para cor-
rigir um pequeno furo no tímpano de gravidade média. Correu tudo bem, pela graça de Deus, e estou em 
franca recuperação! No dia 22 de Janeiro, a Sara nasceu, e é muito fofinha! Passamos as duas primeiras 
semanas pós-parto com David, Carina e a querida netinha, ajudando no que fosse necessário, tentando 
não interferir na nova rotina do casal! A Rebeca e o Dário continuam sua jornada de trabalho e ajudando 
na igreja local em Portugal. Porém, a nossa caçula Érika encontra-se numa instituição cristã na Austrália, 
fazendo um voluntariado de 4 meses! Estamos, realmente, muito gratos ao Senhor! Obrigado pelas ora-
ções e pelas ofertas amorosas em Cristo que nos sustentam no campo missionário. Deus, realmente, tem 
sido bom o tempo todo! O tempo todo Deus é bom!

Famílias com Cristo: Quanto à igreja, no dia 25 de dezembro, celebramos a Cristo com um lindo musical 
de Natal, realizado pelo ministério de teatro! Embora as atividades ministeriais se desenvolvam rotinei-
ramente, temos percebido, no entanto, um esfriamento de boa parte dos irmãos, principalmente nas 
reuniões de oração. Estamos pedindo que Deus revele pecados ocultos, que haja arrependimento e 
abandono de pecados e um retorno à santidade e primeiro amor! Pedimos que se juntem a nós nesse 
clamor!

Na compaixão de Jesus, a escolinha Vinde a Mim encerrou suas atividades de 2022 no início de dezembro
com a formatura e o culto em ação de graças. Foi muito emocionante ver tantas crianças da comunidade 
que precisam do amor de Jesus Cristo! Durante o período de férias escolares, alguns irmãos dispostos, or-
ganizaram mais uma Escola Bíblica de Férias (com cerca de 112 crianças) na penúltima semana de janeiro! 
Muita alegria! Entretanto, as atividades de 2023 já iniciaram, com as crianças chorando como de costu-
me! A Escola de Música Tehillah, também encerrou suas atividades de 2022 com um belo concerto no dia 
10dez com o tema “Harmonia familiar”. Muito lindo, para a glória de Deus! E, também já retomou suas
atividades deste ano.

Pedidos de oração e gratidão: Casal missionário – (1) Gratidão pela nossa vida conjugal e serviço
ministerial; (2) Gratidão pelo nascimento da netinha Sara e a plena recuperação da Carina; Igreja –
Reavivamento e mais líderes vocacionados para expandir o Reino nos povoados em redor; Escolinha 
Vinde a Mim - Recursos financeiros para suprir as necessidades regulares e o desejo de receber mais 
crianças para investir no seu caráter cristão; Escola de Música- Professores voluntários e maior compro-
misso 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

Oferta Especial - Educação Teológica
No dia 05 de Março levantaremos oferta 
especial para Educação Teológica.
O Seminário Teológico Baptista é a escola 
que investe no ensino bíblico de homens 
e mulheres espalhados pelo país e pelo 
mundo. 
Apoiar é fazer parte da missão!

Bazar Solidário - Adolescentes
Nos dias 11 e 12 de Março o Ministério de 
Adolescentes irá realizar um Bazar Solidá-
rio, onde estarão a vender artigos a preços 
simbólicos.

Aceitam-se doações de roupas, sapatos, brin-
quedos, livros e qualquer coisa que esteja em 
condições para uso, até o dia 04/03.

Estarão à venda também deliciosos lanches!

Mais informações: Raphael Castro, Daniel 
Conrado, Eduarda Arantes, Júlia Carvalho ou 
Madalena Martins

Pequenos Grupos
No dia 25 de Março daremos início ao Minis-
tério dos Pequenos Grupos. 
Mais informações em breve.

01  Rodrigo Branco
      Teresa Sousa
02  Ana Karis Souza
      Joana Ribeiro
03  Tiago Ribeiro
04  Adelina Lumengo
        Tiago Branco
05  Jun Oya
06  Marcos Carvalho
      Matilde Martins

09  Wanderson Castilho
10  Ruben Bento
        Lucas Gomes
12  Daniel Conrado
        Gizela Baço
14  Dina Oliveira
15  Bitumfaié Infau
16  Alicia Domingues
        Valentina Rodrigues
18  Nazaré Bote

20  Virgílio Horta
23  Paula Sousa
25  Eunice Bento
      Fernando Ascenso
27  Rute Pereira
        Rita Pereira
        Marta Mendes
28  Vitor Oliveira
        Isabela Borges
31  Ana Paula Costa

Parabéns!



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Por cada membro da Igreja, cada família, cada visitante. 
Pelas actividades realizadas no mês de Fevereiro.
Respostas às nossas orações.

Pela nossa Igreja em todas as suas áreas. 

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 Filipa, ir Firmino, ir José, ir M. José, ir Rosa, ir Elena, 
ir Rute, ir Ivone, ir Edite Guedes e outros. 

Pelas actividades do mês de Março: Bazar Solidário do Ministério de Adolescentes; 
Início dos Pequenos Grupos


