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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

CONTRUINDO RECORDAÇÕES

Quando nos lembramos de momentos especiais da nossa infância, recordamos 
com frequência que os tempos de lazer e de férias em família. Muitas das fotos 
que guardamos com carinho marcam esses tempos preciosos que registámos 
no coração e na mente. 
Descansar não é uma perda de tempo, nem mesmo um luxo desnecessário, 
como algumas pessoas entendem. É um tempo de importância vital para o 
nosso corpo e para a nossa vida espiritual. O próprio Senhor Jesus procurava 
descansar com os seus discípulos do seu trabalho intenso: Quando os após-
tolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e 
ensinado. Jesus então convidou-os: «Venham comigo a um lugar sossegado 
para descansarem um pouco. (Mc 6: 30-31) É que havia sempre tanta gente a 
chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. 
Ao chegarmos ao Verão, muitas famílias têm o privilégio de gozar férias. Nor-
malmente, aguardamos este tempo com muita expectativa, pois é uma opor-
tunidade de privarmos tempos longos e divertidos com aqueles que mais 
amamos. Em regra, procuramos um local distante do nosso quotidiano e dis-
tanciamo-nos das preocupações, dos horários e das responsabilidades. E como 
é importante viver esses momentos sem afazeres e compromissos!
Quero, contudo, exortar a igreja a viver esse tempo de lazer em família e com 
Deus. Onde quer que estejamos, a fazer o que quer que seja, jamais nos pode-
mos distanciar de Jesus e deixá-Lo de parte na nossa vida. Vivamos este perío-
do com alegria e gratidão para glória do nosso Deus, e contruamos recordações 
para guardar na mente e no coração!
Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem 
fazer tudo para dar glória a Deus. (1Cor. 10:31). 

Pr. Rui Sabino



Temas de Oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bênçãos do Senhor até este momento.

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

Pelo livramento de problemas maiores com o Covid.

Pelos nossos pastores e liderança.

Pelos que estão de férias, por um bom tempo de descanso.

Pela Sua direcção nos Cultos este mês.

Pelos Acampamentos e seus participantes.

Tempo Covid:
   - Cura completa para o nosso país.

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

Agenda e Notícias
Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Agosto na IBQ
A Escola Bíblica Dominical, os encontros regu-
lares durante a semana e aos sábados ficarão 
suspensos durante o mês de agosto. 
Retornaremos às atividades em Setembro.

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


