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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

a IGreJa do deus VIVo

Devemos ler a Bíblia partir da 
sociedade ou ler a sociedade a 
partir da Bíblia? Porquê?

De que forma pode ser um 
agente/representante de Deus 
na sociedade?

No seu grupo relacionamentos 
com quem tem partilhado o 
evangelho?

Se todos os cristãos fossem 
iguais a si podíamos reconhecer 
a igreja do Deus vivo nas suas 
vidas?

Nem todas as razões que levam uma pessoa a escolher uma 
igreja são corretas. 
A Igreja do Deus vivo pode ser identificada nas Escrituras com 
algumas características imprescindíveis para que seja conside-
rada fiel a Jesus e à sua missão.
A igreja do Deus vivo está firmada em Jesus (Ef.2:22-24). A 
pregação é baseada na verdade das Escrituras, que se torna a 
única regra de fé. Em todos os tempos, e em qualquer lugar, a 
igreja do Deus Vivo prega a mesma doutrina, as mesmas ver-
dades. A figura principal da igreja é Jesus, os cultos bem como 
o seu modo de viver é Cristocêntrico.
A igreja do Deus vivo não é neutra na sociedade, mas é cha-
mada a ser sal e luz. Opõe-se aos valores da sociedade que 
contradizem a verdade de Deus. Os cristãos são chamados a 
afirmarem o Reino de Deus onde estão.
A igreja do Deus vivo deve envolver-se na sociedade e mostrar 
a sua relevância. O amor ao próximo não permite à igreja ficar 
fechada entre quatro paredes. A compaixão que Jesus nutria 

Texto: Pr. Rui Sabino / Pregação: Pr. Julio Diaz Piñeiro

pelas pessoas continua a ser vivida pelos cristãos nos múltiplos contextos da vida (Mt. 9:36).
A igreja do Deus vivo assume a missão de Jesus (Mateus 28:18-20). Os cristãos, à semelhança do apóstolo 
Paulo, sentem-se em dívida para com a sociedade e possuem um desejo tremendo de anunciar a salva-
ção em Jesus (Rm.1:14). A igreja que conhece a graça da salvação e da vida íntima com o Senhor Jesus, 
sente prazer em anunciar a vida abundante de Jesus. Partilhar o evangelho é uma característica inerente 
à igreja do Deus vivo.
Muitas pessoas escolhem a igreja local de que desejam fazer parte com base na qualidade da música, da 
decoração ou por causa da amizade que têm com outros cristãos daquela comunidade. Não minimizando 
a importância destes elementos para que um cristão se sinta confortável numa congregação, ainda assim, 
estes não são os fatores decisivos de escolha de uma igreja. Independente da denominação, cultura ou 
tempo, a igreja do Deus vivo deve fundamentar-se em Cristo. Deve amar as pessoas e brindá-las com 
o amor divino, empenhando-se em cumprir a missão delegada pelo Senhor Jesus, na dependência do 
Espírito Santo.

“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angu-
lar; no qual todo o edifício, bem-ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também 
vós juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus no Espírito.”

Efésios 2:20-22



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bênçãos do Senhor. 

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

Pela possibilidade de nos termos reunido todos no passado domingo.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelas decisões e mudanças que vão ser realizadas. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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
A partir desta sexta-feira a nossa reunião de 
oração voltará a ser presencial mas contará 
também com o formato online, via Zoom. 
Os irmãos que optarem por participar na 
reunião remotamente terão a possibilidade 
de falar em tempo oportuno, mas para me-
lhor organização da reunião os microfones 
dos participantes estarão desligados durante 
toda a reunião.

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

Contamos com a participação de todos!
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

Retiro 
Nosso retiro vai acontecer dos dias 22 a 24 de 
Outubro. Para facilitar o pagamento, os inscri-
tos podem já fazer a transferência dos valores 
para o IBAN da igreja:
PT50.0033.0000.00060445260.05
Adultos - 45€
Até 3 anos - 4,50€
Dos 4 aos 6 anos - 13,50€
Dos 7 aos 11 anos - 22,50€
Autocarro - 11€ por pessoa

Os comprovativos de transferência devem ser 
enviados para geral@igrejabaptistaqueluz.com
 
Mais informações: 
Jorge Sousa - 915 814 201 
Sheila Lopes - 918 473 352
Ruben Bento - 925 797 864
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