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a confIssão Que lIBerta

Considera importante examinar 
regularmente a sua consciência 
e coração procurando identi-
ficar áreas em que continua 
recorrentemente a pecar? 
Porquê?

Tem feito este exercício de for-
ma regular?

A confissão é um exercício difícil 
para si? Porquê?

Que passos considera que ne-
cessita dar para ultrapassar as 
barreiras que o impedem de ter 
um tempo de confissão regular?

Somos filhos de Deus, salvos pela sua Graça, por intermé-
dio do que Jesus fez por nós na cruz. Somos novas criaturas 
em Cristo. No entanto, o facto de termos nascido de novo, 
infelizmente, não significa que parámos de pecar e esse 
pecado produz efeitos nefastos na nossa vida e na nossa 
relação com Deus, os quais não devemos e não podemos 
ignorar. Mas temos muita dificuldade em reconhecer e 
combater esse pecado e a maioria das vezes procuramos 
escondê-lo de Deus, dos outros e de nós mesmos. O Após-
tolo João, na sua primeira carta (1 João 1.5-10), mostra-nos 
três mentiras comuns com as quais procuramos  enganar a 
Deus, a nós mesmos e aos outros, mas que nos afastam de 
Deus: 1) Dizermos que estamos em comunhão com Deus, 
mas fazermos aquilo que lhe desagrada, 2) Negarmos a 
possibilidade de podermos ser pecadores e 3) Negarmos 
que exista qualquer pecado em nós. Uma coisa fica clara, 
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se fundamentarmos a nossa vida nestas três mentiras, não andaremos segundo a verdade bíblica e 
não poderemos desfrutar de comunhão profunda com o nosso Deus. Mas como podemos ultrapas-
sar estas mentiras que nos empurram diariamente para longe de Deus? João mostra-nos também 
o caminho para tal. Em 1 João 1.9 ele diz-nos que “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.” Então, o remédio para vencer o 
pecado e as mentiras que o rodeiam não é mais do que a sua confissão, genuína, verdadeira, sincera 
e específica. Através da sua confissão somos perdoados e purificados de toda a injustiça. Porque é 
que temos de confessar os nossos pecados? Porque a sem confissão não pode existir perdão nem 
restauração de uma verdadeira e completa comunhão com Deus! A disciplina espiritual da confissão 
é assim uma forma crucial de abordarmos o pecado residual nas nossas vidas e nos voltarmos de 
novo para a comunhão com o nosso Pai amoroso! Richard Foster, no seu livro “Celebração da disci-
plina”, diz-nos que esta disciplina passa por fazermos três coisas essenciais: Examinarmos a nossa 
consciência, arrependermo-nos e esforçarmo-nos por evitar o pecado e não voltarmos a cometê-lo. 
O desafio que deixo para todos nós é, pois, um exercício bastante prático: Guardemos, pelo menos 
uma vez por semana, um tempo para fazermos este exame diante de Deus e, se pecado houver, que 
o possamos confessar e pedir a Deus restauração, forças e sabedoria para o vencermos em defini-
tivo, para que esse pecado deixe de ser parte da nossa vida e deixe de ser uma barreira na nossa 
comunhão com Deus, que nos impede de desfrutar em pleno do seu gozo!



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 

Por mais um aniversário da nossa Igreja. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Aniversário da Igreja:  baptismos, levantamento de oferta. 
Pelo EVM: preparação do próximo ano lectivo. 
Seminário: novo mestrado, preparação do novo ano lectivo, liderança, professores, 
alunos. 
Pela CBP,  Igrejas sem pastor. 
Pelos Acampamentos e seus participantes. 
Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação. 
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
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.

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09


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

Aniversário IBQ
No dia 11 de julho será a celebração do 67º 
Aniversário da IBQ, sob o tema “Caminhar com 
Jesus - ontem, hoje e sempre”.
Levantaremos neste dia oferta especial de 
aniversário que será usada para as obras que 
precisam ser realizadas nas instalações da 
igreja. 
Alvo - 5.500 €

Assembleia Geral
No dia 10 de julho pelas 15h teremos Sessão 
Extraordinária da Assembleia Geral. É impor-
tante a participação de todos os membros da 
IBQ.


