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seja bem-vindo à igreja Baptista de Queluz

a missão do povo de deus

De que maneira podemos ser inten-
cionais em nossos relacionamentos 
para cumprir a grande comissão 
dada por Jesus?

Como podemos buscar receber o 
“Dinamos” do Espírito Santo para 
cumprir essa missão?

Como podemos viver missões no 
nosso dia-a-dia? 

De que forma tu podes colaborar 
individualmente para que os missio-
nários que estão fora da sua pátria 
possam realizar sua missão?

Passagem bíblica: Atos 1:1-8

O livro de “Atos dos Apóstolos” foi escrito há aproximada-
mente 1960 anos, por Lucas, “o médico amado”, compa-
nheiro de viagem de Paulo e Barnabé. É o único livro his-
tórico do novo testamento, que nos vale de“ponte” entre 
os Evangelhos e as cartas, servindo como “pano de fundo” 
para percebermos a estruturação e avanços que Jesus 
“continuou a fazer e a ensinar”, através da sua igreja por in-
termédio do Espírito Santo nos primeiros 30 anos a seguir 
à sua ascensão aos céus.

Jesus, durante os 40 dias que passou com eles a seguir à 
sua ressurreição, continuou a fazer e ensinar até ser levado 
aos céus pelo Espírito Santo. E, nos primeiros versos deste 
livro vemos uma verdadeira aula de missiologia da parte 
do supremo mestre, através de 3 conceitos muito simples: 
Falar do Reino de Deus, ter comunhão no partir do pão e buscar em Deus o poder do Espírito Santo.

Para realizar missões, devemos viver missões. Esforçando-nos constantemente para apontar para 
Jesus como exclusiva fonte de toda a alegria e esperança de nossas vidas, estando inseridos em 
relacionamentos interpessoais com as pessoas que nos cercam de forma intencional, valorizando o 
tempo de comunhão a volta da mesa, de onde devem emanar conversas sobre o Reino de Deus e 
sobre a sua justiça. Jamais devemos desvalorizar, entretanto, a ação do Espírito Santo de Deus, que 
é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente através do seu poder esta-
remos aptos a realizar a grande obra que Deus deseja que façamos, primeiramente em Jerusalém 
(nossa própria casa, nossa própria família e vizinhança), depois em Judeia e Samaria (nosso local 
de trabalho/escola, e por onde passamos) e finalmente até os confins da Terra (“Ser povo de Deus 
no mundo”).

Pr. Pablo Peixoto



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

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

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.
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agenda e notícias

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Conversas à Mesa
No sábado, dia 07, o Ministério de Homens 
terá o encontro “Conversas à Mesa”, onde 
vai ser abordado o tema Sexualidade. O 
encontro vai contar com almoço - Feijoada 
de chocos e camarão e acontecerá a partir 
das 13h.
Valor - 7,50€
Mais informações: Jorge Sousa


