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coBiÇa e simPLicidade
Tem uma vida simples?

O que o pode impedir de ter 
uma vida simples?

Como tem administrado os seus 
bens materiais?

Tem sido generoso para com as 
pessoas?

Tem sido fiel ao Senhor?

Ao longo deste mês iremos estudar a disciplina espiritual da 
simplicidade.
Richard Foster diz que “simplicidade é liberdade”. A ideia base 
da simplicidade (ou de uma vida simples) é a de que “menos 
é mais”. Não é necessário ter uma vida complicada, cheia de 
compromissos, para que uma pessoa possa ser feliz e viver nos 
propósitos de Deus.
Neste sentido, a simplicidade dá-nos alguns conselhos sábios: 
comprar unicamente o que nos faz falta e o que está ao alcan-
ce do nosso bolso;  rejeitar hábitos e comportamentos que se 
tornam vícios; confiar verdadeiramente na provisão e sustento 
de Deus; ser altruísta e abençoador, rejeitando a avareza, a 
ganância e a inveja. 
O princípio básico da simplicidade implica buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça (Mt. 6:33).
Um dos alicerces de uma vida simples é não cobiçar. O décimo mandamento diz: Não cobiçarás a casa do 
teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, 
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. (Ex. 20:17).
A cobiça é um desejo intenso do coração, que dá a ilusão de prazer, riqueza ou privilégio. É também um 
desejo ilícito por algo que nos é vedado, ou proibido, como se pode entender no décimo mandamento. 
Nada do que é referido no mandamento é mau no seu contexto, mas desejar os pertences de outro é 
uma proibição. Fica evidente que nem todos os desejos dos homens são lícitos e que há limites para as 
suas ambições.
Quem cobiça facilmente deixa que o objeto do seu desejo se torne senhor da sua vida. Não são poucos 
os exemplos bíblicos em que a cobiça se tornou uma obsessão.
Acabe cobiçou a vinha de Nabote (1Rs 21) e tudo fez para possuí-la, a ponto de matar um inocente por 
apedrejamento, depois de num julgamento falso.  Amnom cobiçou a sua própria irmã Tamar e acabou por 
violá-la (2 Sam.13). A cobiça destrói vidas desde o Éden e está na origem de todo o mal.
Hoje em dia, vivemos numa sociedade materialista, em que as pessoas valem pelo que têm e não tanto 
pelo que são. A identidade está naquilo que se consegue possuir e as pessoas são avaliadas por isso. Esta 
realidade social faz com que os desejos dos homens possam tornar-se perigosos, a ponto de destruir as 
suas vidas.
João diz que no mundo existe a concupiscência da carne, referindo-se aos desejos interiores do próprio 
homem. Fala da concupiscência dos olhos, referindo-se aos desejos que são impostos por aliciamento 
externo. E refere que uma característica da sociedade é a soberba da vida. A soberba é a vaidade, a van-
glória, a identidade humana marcada pela ostentação de coisas efémeras.
Conhecedores dos desejos humanos, dos valores sociais e da filosofia existente na nossa sociedade, as 
campanhas de marketing constrangem as pessoas a comprarem o que mais impressiona e aquilo que de 
mais caro existe no mercado. Ao serem assediadas com facilidades de pagamento ou acesso ao crédito, 
muitas famílias têm-se afundado em dívidas e ficado limitadas na sua forma de viver.



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 

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

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pelas nossas mães e pais, pelos nossos filhos.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Por famílias fortes e dedicadas. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

02  Pr. Rui Sabino
09  Rui Ribeiro

16  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)
23  Pr. Rui Sabino
30  Pr. João Ribeiro

o púlpito em maio

Neste ambiente materialista de exaltação do efémero, muitos cristãos naufragam na fé.
Na busca do ter, de serem reconhecidos e sentirem o prazer que o mundo oferece, afundam-se em dívi-
das na compra da casa, do carro, de roupas, produtos tecnológicos, etc. As dívidas, ou os compromissos 
financeiros elevados, levam os cristãos a perderem a possibilidade de viverem a fidelidade ao Senhor e 
de experimentarem a graça da generosidade.
A disciplina espiritual da simplicidade ajuda-nos a compreender uma vida longe da aparência, da ambição 
e centra-nos na prioridade de buscar, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça. Faz-nos com-
preender que os melhores tesouros são aqueles que são acumulados no céu e não na terra, onde a traça 
e a ferrugem corroem.
É importante que, enquanto cristãos, façamos uma análise da nossa vida e da forma como temos admi-
nistramos os bens que o Senhor nos tem dado. Que o façamos com fé e sabedoria, a fim de honrarmos o 
Senhor e experimentarmos o sabor de uma vida abundante.

Pr. Rui Sabino



agenda e notícias

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

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

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

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

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.

09  Sara Costa
11  Ana Maria Jorge
12  Tathyana Silva
14  Wiliam Fraga
15  Patrícia Dias
        Ilsa Costa

16  Luís Tavares
20  Henrique Cavaco
21  Débora Iria
        Ezequiel Yanga
        Gabriel Yanga

26  David Andrade
28  Mariana Sabino
31  Madalena Matos

Parabéns!

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

