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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

a comunhão sobrenatural da Igreja

Tem consciência do valor da 
comunhão com os outros para a 
sua relação com Deus? 

É possível ser cristão verdadeiro 
sem buscar a comunhão com o 
povo de Deus?

Sua vida e testemunho têm sido 
um instrumento para preserva-
ção da unidade da Igreja? 

Passagem base: Efésios 4:1-6

A divisão entre os judeus e gentios convertidos era uma amea-
ça à comunhão e missão das igrejas cristãs no primeiro século. 
Por isso o tema da unidade é um dos pontos centrais nas car-
tas paulinas.  
Ao tratar da unidade da igreja, na carta aos Efésios, o apóstolo 
Paulo começa a falar de Deus (caps. 1-3). A unidade da igre-
ja é fruto da comunhão trinitária do Pai, filho e do E.S. que, 
num pacto de Graça e Amor, transborda para incluir judeus e 
gentios em si mesmo. O Deus que resgata os seus filhos do im-
pério das trevas derruba o muro de separação e inaugura uma 
nova comunidade onde não há judeu ou gentio, mas todos são 
um só corpo, o corpo de Cristo. 
Portanto, a unidade da igreja não pode ser criada, mas deve ser preservada por cada um dos discípulos 
de Cristo que devem viver em um íntimo relacionamento com o Senhor (Ef 4:1). E para a preservação 
desta unidade Paulo destaca que os crentes devem assumir atitudes e lembrar dos motivos fundamentais 
à comunhão do povo de Deus. 

7 atitudes para preservação da comunhão da igreja (Ef 4:1-3):

1) Humildade: seguir o modelo de Cristo (Fp 2:9) e reconhecer o nosso verdadeiro valor e do próximo 
diante de Deus (Rm 12:3)
2) Mansidão: é a suavidade dos fortes, daqueles cuja força está sob controle. Essas duas virtudes foram 
achadas em perfeito equilíbrio no caráter do Senhor Jesus (Mt 11:29). 
3) Paciência, ou longanimidade (de longo ânimo). É a atitude ou capacidade de tolerar desconforto sem 
revidar. Para o pregador João Crisóstomo é o espírito de quem tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. 
4) Suportar (uns aos outros): Ter um estilo de vida que serve de amparo e suporte para o outro. A ideia é 
“segurem-se uns aos outros e permaneçam os dois de pé”. 
5) Amor: Demonstrar misericórdia e cuidado com as fraquezas dos outros e não deixar de amar o próximo 
por causa de suas faltas e erros. A capacidade de suportar, é uma virtude que não pode ser experimenta-
da sem amor. “O amor... tudo suporta” (1 Co 13).
6) Esforçar-se diligentemente: Assumir uma atitude ativa de luta para preservação da unidade. Não agir 
com desprezo ou passividade diante das situações que colocam em risco a comunhão da igreja. 
7) Paz: Se um cristão estiver em paz com Deus, será capaz de conviver em paz com os outros e, assim, 
preservar a unidade. A ideia de “vínculo” é a de uma cabo que prende o navio ao cais ou a dos tendões 
que mantem o corpo unido. 



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Porque Deus continua a ser o Senhor, em bons e maus tempos. 
Pela nossa Igreja: membros, famílias, visitantes. 
Pelas respostas às orações.

Pela protecção física e espiritual da Igreja. 
Por sabedoria para as nossas autoridades nas suas decisões. 
Pelos nossos pastores e obreiros. 
Pela CBP: igrejas mais pequenas, pastores, Seminário. 
Pelo EVM e segurança nas suas actividades.

Pelo pessoal de saúde, hospitais, escolas.

o púlpito em novembro

01  Pr. Alcir Souza
08  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)
15  Pr. Rui Sabino

22  Pr. João Ribeiro
29  Pr. Rui Sabino

7 motivos para preservação da comunhão da igreja

1) Um só corpo: O corpo de Cristo do qual todo cristão é faz parte graças a ação do Espírito Santo  de Deus 
(1 Co 12:12- 31). 
2) Um só Espírito: O Espírito Santo que habita em cada cristão, de modo a torna-lo parte do corpo, ou seja, 
pertencentes uns aos outros no Senhor.
 3) Uma Só Esperança: No Espírito do Senhor o cristão tem a garantia da promessa de que o Senhor voltará 
e que haverá novos céus e nova terra (Ef 1:13, 14)   
4) Um só Senhor: O Senhor Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e vive como cabeça da Sua igreja. Aquele 
que por seu sangue resgatou Seu povo da condenação e os selou em unidade e amor.
 5) Uma só fé: Não apenas a mesma crença, mas a confiança individual e coletiva, em Cristo como Senhor 
e Salvador. 
6) Um só batismo: O batismo como selo do Espírito Santo na conversão, que insere o cristão na união com 
Cristo e sua Igreja. 
7) Um só Deus: O único e poderoso Criador que está acima de todas as coisas, operando por meio de 
todas as coisas e em todas as coisas. O “Pai nosso” que acolhe dentro da Sua família, e  convida cada filho 
a amar e servir aos outros e, na dependência do Espírito Santo, viver em unidade como testemunho do 
Seu amor pela Criação. 

Pr. Alcir Souza



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 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

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
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

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

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

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

Oferta Especial - Educação Teológica
No dia 8 de Novembro faremos o levanta-
mento da oferta especial para o Seminário 
Teológico Baptista. 
Participe e contribua para o crescimento do 
ensino teológico no nosso país.

Chá com Graça - 14 de Novembro às 16h
Tens tempo para ti?
Prepara a tua chávena e não percas este 
encontro!
Participação: Sarah Catarino
Zoom | ID da Reunião: 899 1671 1614

Parabéns!

01  Luiz Carlos Moreira
10  Victor Nicolau
11  Jónatas Patrício
12  Ana Cláudia Souza
15  Edite Guedes

16  Rui Ribeiro
18  Maria Aparecida
20  Vicente Eduardo
        Conceição Costa

21  Valéria Martins
26  Ashton Costa
28  Adilson Menezes

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

