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Ser Povo de deuS na mISSão de JeSuS
As viagens missionárias de Paulo foram difíceis, angustiantes, com momentos difíceis de 
entender, mas, em todo o tempo, foram sobrenaturais e maravilhosas.
É-nos relatado por Lucas, no livro de Atos, que na segunda e terceira viagens missionárias 
de Paulo, foram plantadas várias igrejas importantes, como Filipos, Corinto, Tessalónica e 
Éfeso. É-nos revelada a expansão do Evangelho, tanto na Europa como na Ásia, de acordo 
com a grande comissão deixada por Jesus à sua igreja.
No início da segunda viagem missionária, no capítulo 16 de Atos, vemos que o líder da mis-
são foi o próprio Deus. Paulo tinha planos, bem-intencionados, de ir para a Ásia, mas Deus 
quis que ele e a sua equipa fossem para a Europa: À noite, sobreveio a Paulo uma visão 
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa à Macedônia e 
ajuda-nos. (Atos16:9)
Em cada momento da viagem, podemos ver, por parte dos missionários, um zelo muito 
grande pela pregação do Evangelho e um sentido de urgência de quem cumpria a missão 
mais importante da vida. O desapego pessoal e a convicção de que estavam a fazer o me-
lhor, fazia com que Paulo e Silas louvassem ao Senhor nos calabouços de uma prisão de 
Filipos, depois de terem sido injustamente presos e vergastados. Por volta da meia-noite, 
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão 
escutavam. (Atos 16:25)
É-nos ensinado que, na missão de Deus, os seus servos enfrentam oposição severa por 
parte do inimigo da Igreja. As perseguições, os tumultos, as dificuldades de aceitação e a 
oposição das pessoas, são evidências dessa luta espiritual invisível, mas real. Os judeus, 
porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandra-
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gem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasom, procura-
vam trazê-los para o meio do povo. (Atos 17:5)
Já na terceira viagem missionária de Paulo, a partir do final do capítulo 18, fica claro e evi-
dente que, por todas as terras onde Paulo pregou, com mais ou menos lutas, o Evangelho 
foi plantado e cresceu. Muitas vidas renderam-se a Jesus e receberam-no como Senhor 
das suas vidas. Uma dessas evidências aconteceu nas ruas de Éfeso, quando os bruxos 
foram para a praça pública dar testemunho da conversão ao Senhor. Muitos dos que cre-
ram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também 
muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram 
diante de todos. (Atos 19:17-18) 
Em Éfeso é surpreendente ver o poder que o Evangelho pode ter numa cultura, por mais 
idólatra que ela fosse. Através dos missionários e da igreja local plantada naquela cidade, 
milhares de vidas foram salvas, a idolatria sofreu um grande revés e, a partir de Éfeso, 
surgiram posteriormente muitas das igrejas na Ásia. 
Em todas estas aventuras missionárias de Paulo e da sua equipa, podemos ver o Senhor 
a dar sabedoria, força, encorajamento e a dirigi-los em todos os momentos, concedendo-
lhes vitória, apesar das circunstâncias difíceis e injustas que por vezes passavam. Vemo-los 
também a servir com um sentimento de privilégio e honra por fazerem parte da missão 
de Jesus. Eram homens e mulheres que serviam na dependência do Senhor, agarrados à 
oração e à sabedoria do alto.
À igreja, na nobre missão de Jesus, foi dado o privilégio de pregar o Evangelho e dar tes-
temunho a todos que só em Jesus há salvação, só Nele podemos ter verdadeira paz, vida 
eterna e abundante. Cabe-nos hoje também, enquanto IBQ, continuar essa missão que 
nos foi entregue pelo Senhor, a quem devemos a vida. Façamo-lo na dependência do Se-
nhor e com um coração grato, cientes que nada mais importante temos a fazer neste lado 
da eternidade do que obedecer e honrar à vontade de Jesus.
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agenda e notícias
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

Workshop - Ministério de Famílias
O Ministério de Famílias vai realizar um 
workshop sob tema “Sexo & Género: Onde 
está a verdade, liberdade e o amor?”, no dia 
13 de novembro.
É necessário fazer inscrições por conta da 
limitação de espaço na cave da igreja.

Inscrições: https://forms.gle/ToWViZsH3X-
4v1ArTA

Mais informações: Sérgio e Rute Conrado

Missionário - Petr Jasek
No dia 19 de novembro às 18h, o missioná-
rio Petr Jasek estará na reunião de jovens 
a partilhar seu testemunho sobre a Igreja 
Perseguida e o tempo que esteve preso com 
membros do Estado Islâmico. 
Toda a Igreja está convidada a participar.

Chá com Graça 
No dia 26 de Novembro, o Ministério de Mu-
lheres vai realizar o Chá com Graça. O tema 
será “Há lugar à mesa”. 
Ore e convide mulheres para participarem 
neste dia!

26 de Novembro - 15 horas
Mais informações: Teresa Sousa

Reframe 
Curso de desenvolvimento vocacional
24 de Novembro - 20h45 às 22h
Zoom | ID da reunião: 897 2225 3675 
Senha de acesso: 975094

Mais informações: Pr. João Ribeiro
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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.

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: Chá de Bebé (5/11), Workshop Ministério de Famílias 
(13/11), Chá com Graça (26/11)


