
SEMANA | 04 A 10 DE OUTUBRO

WWW.IGREJABAPTISTAQUELUZ.COM

Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

“O PRONTO-A-VESTIR DE DEUS”

As pessoas atualmente sentem 
vergonha, culpa ou medo, por 
viverem uma vida que não agra-
da a Deus?

Achas que a consciência das 
pessoas sobre o que é certo e 
errado ainda “funciona”?

Quais as “folhas de fi gueira” 
que nós temos tendência a 
costurar para tapar os nossos 
pecados?

De que forma na tua vida tu 
tens deixado vesti r-te no pronto
-a-vesti r de Deus?

Passagem base: Genesis 3.7 a 24
Versículo chave: Gn 3.21

Em todas as épocas, as pessoas preocupam-se com o que 
vesti r e em estarem na moda. A Bíblia fala-nos que no 
início do relato da criação, quando Adão e Eva pecaram, 
os seus olhos abriram-se e descobriram que estavam nus. 
Homem e mulher que ti nham sido criados para viverem 
uma vida para a honra e glória de Deus, decidiram dar ou-
vidos à serpente (inimigo) e não dar ouvidos ao Criador. 
Como consequência, pecaram, erraram o alvo, falharam 
o propósito. Fruto dessa ati tude Adão e Eva, ao desco-
brirem a sua nudez, senti ram vergonha um do outro e 
fi zeram para si roupas de folhas de fi gueira. Essas roupas 
feitas por Adão e Eva apenas cobriam a sua nudez um 
do outro, mas não de Deus. Quando Deus os procura, 
como fazia todos os dias, eles com vergonha e medo es-
condem-se de Deus. A sua consciência acusava-os e no 
seu coração. A vergonha, o medo e a culpa pelo que fi zeram, não lhes permiti a viver mais na 
presença de Deus. Mas Deus, como um “Pai amoroso,” procura-os e dá-lhes oportunidade de se 
arrependerem; porém eles apenas se justi fi cam pelos seus atos e não se arrependem. Deus deci-
de, por causa do pecado, expulsá-los do Jardim do Éden. Antes, Ele dá-lhes esperança e veste-os 
no Seu “pronto-a-vesti r”. As roupas feitas pelas mãos de Adão e Eva apenas cobriam a nudez, 
mas não o seu pecado. Deus promete que um dia uma criança que nasceria de uma mulher, iria 
derrotar o inimigo que os ti nha enganado, dando-lhes esperança de pleno perdão e vitória. O seu 
pecado teria consequência para toda a humanidade, mas Deus transmite-lhes a “boa no� cia” 
de que a redenção era possível. Deus mata um animal inocente e faz, Ele próprio, roupas para 
Adão e Eva, para cobrir o seu pecado. Este ato de Deus, simbolizava aquilo que Jesus iria fazer de 
forma plena e única, na Cruz do Calvário. Jesus, a semelhança daquele animal no Éden, também 
estava inocente, e com o seu sangue Ele cobre os nossos pecados e veste-nos com a sua Justi ça. 
As roupas feitas por Adão e Eva signifi cam as nossas boas obras, boas ações, a nossa procura por 
autojusti ça, por tentar agradar a Deus. Mas apenas a justi ça feita por Deus na cruz, através de Je-
sus, pode cobrir e perdoar os nossos pecados e permiti r-nos estar de novo na presença de Deus.

Pr. João Ribeiro



Temas de Oração

GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela nossa Igreja: membros, famílias, visitantes. 
Pelos Cultos presenciais e reuniões online.

Nossos pastores e obreiros. 
Protecção física e espiritual para a Igreja. 
EVM: novos alunos, decisões a serem tomadas. 
CBP: igrejas sem pastor.

Seminário. 
Nossos doentes, mais idosos e fracos.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
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.

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

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
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

O púlpito em Outubro

04  Pr. João Ribeiro
11  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

18  Pr. Rui Sabino
25  Pr. Rui Sabino

Parabéns!

02  Artur Patrício
03  David Martins
05  Rute Nereu
09  Pedro Nunes
16  Adriano de Jesus

18  Júlia Pereira
19  Vanessa Figueiredo
22  Annie Verhoef
23  Celeste Barata
        Ana Rita Nunes

28  Cristiana Dias
29  Silvéria Infau
30  Isabel Marques
        Liliana Zasala
        Peter Verhoef


