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seja bem-vindo à igreja Baptista de Queluz

Uma igreja sUrpreendente

O que aprendeste com as expe-
riências de Paulo em Éfeso?

Que sinais podem indicar a cen-
tralidade de Cristo na tua vida?

De que forma podes testemu-
nhar o Evangelho nos diferentes 
contextos em que vives? 

A plantação da igreja na cidade de Éfeso é um dos mais belos teste-
munhos da ação de Deus na formação de uma comunidade unida e 
comprometida com a missão de Deus. Se o apóstolo Paulo relata que 
“teve que lutar com feras em Éfeso” (1Co 15:32), por meio de Cristo 
experiências surpreendentes aconteceram para que o Evangelho alcan-
çasse aquela cidade.  

1. O povo de Deus vive sob a orientação do Espírito Santo em todos 
os domínios da vida. Atos 19: 1-12
Ao chegar em Éfeso o apóstolo Paulo encontra 12 discípulos que ha-
viam sido batizados com o batismo de João Batista, para o arrependi-
mento. Sequer tinham algum conhecimento acerca do Espírito Santo. 

Pr. Alcir Souza

Paulo batiza-os e, pela imposição das mãos, eles recebem o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo tornam-se parte 
do povo de Deus e instrumentos para anunciar a salvação aos perdidos.
Como o próprio Paulo escreveu aos Coríntios: “Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e 
lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus 
vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança 
em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade 
vem de Deus. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do 
Espírito; porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. (2 Co 3: 2-6)

2. O povo de Deus revela a centralidade de Cristo em sua existência. Atos 19: 13-20
Éfeso era uma cidade supersticiosa. As magias de Éfeso (Ephesia Grammata) eram conhecidas há séculos e muitos 
investiam seus bens na compra de livros de magia que ensinavam a controlar os espíritos maus. Por isso, o evangelista 
Lucas faz questão de destacar que a plantação da igreja em Éfeso envolvia uma grande batalha espiritual. 
Mas as Escrituras deixam claro que no mundo espiritual há um nome que possui toda autoridade e poder, o nome de 
Jesus Cristo. Como Paulo escreveu, mais tarde, ao jovem pastor da igreja em Éfeso: “Porque sei em quem tenho crido 
e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia” (2 Tm 1:12). 
Diante das manifestação do poder de Jesus, “muitos dos que haviam crido vinham, confessando e admitindo em pú-
blico as suas práticas” (v. 18). Com isso queimaram os seu livros de magia a declarar publicamente que sua vida e seus 
bens pertenciam ao Senhor e seriam sempre para a glória de Deus. 

3. O povo de Deus glorifica ao Senhor e denuncia os falsos projetos de salvação humana. Atos 19: 23-32
Se a chegada do povo de Deus em Éfeso provocou uma conflito no mundo espiritual em que os principados e potesta-
des perderam seu domínio, o mesmo aconteceu no ambiente social onde a adoração a deusa Ártemis, cujo templo era 
um centro de imoralidades e crimes, servia para a exploração de muitos e o enriquecimento de poucos. 
O povo de Deus que se reúne naquela cidade busca junto os propósitos de Deus, participa da vida da comunidade 
nos diferentes contextos, desperta vocações, serve ao próximo e anuncia o amor de Deus a todas as pessoas. Assim, a 
verdade do Evangelho transforma a cidade de Éfeso e faz nascer uma igreja que vive em unidade e amor. 
Em sua carta aos Efésios, Paulo faz referência a cerca de 26 pessoas que serviam no ministério daquela jovem igreja. 
Lucas regista que ao fim da reunião que Paulo teve em Mileto com os líderes da igreja “houve grande choro entre 
todos; e, abraçando Paulo, o beijavam” (Atos 20:37).  
Que o testemunho da Igreja em Éfeso nos ajude a compreender melhor quem é Cristo, quem somos com Cristo e qual 
o nosso papel no mundo.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Por todas as bênçãos do ano e passou. 

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 online.

Que o Senhor esteja connosco neste novo ano. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja para o novo ano. 

Pela Campanha JUNTOS e pela Semana Universal de Oração (Aliança Evangélica). 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis nesta fase difícil da doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

02  Pr. Alcir Souza
09  Pr. João Ribeiro (Ceia do Senhor)
16  Rui Ribeiro

23  Pr. Rui Sabino
30  Pr. Rui Sabino

o púlpito em janeiro

04  Filipa Carvalho
08  Rute Mendes
09  Lídia Oliveira
12  Eduardo Patrício
13  Lídia Dias

15  Isaque Lopes
16  Cristiano Dias
      Fernanda Nascimento
18  Julieta Dias
        Paulina Pade
        Rodrigo Neves

21  Filipe Mendes
        Lucas Mendes
      Pedro Barros
        Tito Patrício
28  Elisabete Guedes

parabéns!



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

Inscrições para o Culto
Tendo em conta o contexto pandémico dos 
últimos dias e como forma de proteger e cui-
dar da saúde de cada pessoa da IBQ, haverá 
medidas novas para quem pretende partici-
par do culto.

Inscrição:
A inscrição para o culto pode ser feita através 
do website da IBQ.

Entrada mediante apresentação de 1 destes 
3 documentos: 
- Certificado de vacinação completa 
- Certificado de recuperação 
- Certificado de testagem 

No caso de não possuir nenhum destes certi-
ficados, pode trazer e realizar um auto-teste 
à entrada da igreja.

IMPORTANTE
Recomendamos que os doentes de risco e 
as pessoas acima dos 70 anos (inclusive) não 
assistam presencialmente ao culto.

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09

