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AS RECOMENDAÇÕES MAIS PRECIOSAS DO REI DAVID AO 
REI SALOMÃO

Porque é que o rei David con-
siderou que o mais importante 
para o reinado de Salomão era 
seguir a vontade de Deus?

Que importância a vontade de 
Deus tem tido na sua vida?

O que tem acontecido na sua 
vida quando a vontade de Deus 
parece incompatível com a sua 
vontade?

De que forma é que a vonta-
de de Deus influencia as suas 
decisões?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: I Reis 2:1-12

A última decisão do rei David, antes de morrer, foi or-
denar a unção e coroação do seu filho Salomão como 
rei de Israel. Esta decisão aconteceu em circunstâncias 
muito especiais. David era idoso, estava acamado e en-
contrava-se numa situação muito fragilizada que não 
lhe permitia governar a nação. O seu filho mais velho, à 
data, era Adonias, que tinha preparado um plano para 
reivindicar o trono do seu pai. Este plano de Adonias era 
contrário à vontade de David, o qual havia prometido 
o trono a Salomão, filho de Batseba. Adonias chegou 
mesmo a fazer uma festa para a sua coroação, em que 
conseguiu que estivessem presentes o Sumo-Sacerdote 
Abiatar, o General Joabe e a família real, à exceção de 
Salomão e Batseba.
Por aviso de Natã, Batseba fica a saber do plano de Ado-
nias e fala com o rei, que se apressa em fazer uma reu-
nião para consagrar imediatamente Salomão.
Salomão foi ungido como rei em Guion e sentou-se no trono, para alegria do seu pai e do povo 
de Israel, que o reconheceu como sucessor de David.
David chama então Salomão e dá-lhe as orientações mais preciosas que um rei pode entregar 
ao seu sucessor. As recomendações foram que ele fosse corajoso e um homem íntegro, que 
obedecesse à vontade do Senhor. Recomendou-lhe ainda que fosse justo no seu julgar.
No fim da vida, David chega à conclusão que, para um rei ser bem-sucedido em tudo o que 
empreender, deve seguir escrupulosamente a vontade de Deus! 
Este princípio de obedecer à palavra de Deus e de estar em sintonia com a vontade do Senhor é 
um princípio de vida, não apenas para reis, mas para todos os homens e mulheres que querem 
ser segundo o coração de Deus e bem-sucedidos em tudo o que empreenderem na vida.

O meu nome é Marcos Carvalho. Hoje, com esta pandemia, nosso Deus nos direciona a viver-
mos num momento de mudanças do nosso cotidiano: nestes dias temos aprendido como a 
Palavra nos ensina a viver o presente e entregar tudo nas mãos de DEUS em relação ao nosso 
futuro. Isto tem servido para que possamos exercitar cada vez mais a nossa fé. Como família 
missionária, o nosso maior desafio é levar o amor de Cristo às pessoas. A ferramenta que Deus 
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Pelo nosso 66º Aniversário a 10 de Julho, a ser comemorado no próximo domingo 12. 
Pela protecção, união e liderança do Senhor durante esta época de crise Covid. 
Pela forma como Ele preparou todas as coisas para que a Igreja continuasse firme com 
reuniões online e apoio aos que não têm internet.

Pela nossa Igreja no dia do Aniversário e em toda esta época difícil. 
Que cada membro da Igreja permaneça fiel e disposto a servir. 
Pelos nossos pastores Rui Sabino e João Ribeiro, por toda a liderança. 
Pela Convenção Baptista Portuguesa, suas igrejas e pastores, pelo Seminário. 
Pelas nossas famílias, crianças, adolescentes, jovens. 

Pelos mais idosos e doentes.

Por proteção para todos.

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.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segundas e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/cyz-mkpe-rgv

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

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

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

Aniversário IBQ
No dia 12 de Julho celebraremos os 66 anos 
da nossa igreja. Não perca a oportunidade 
de estarmos juntos. Inscreva-se no website 
da igreja.

nos tem dado é a música, que toca a alma de cada um. Desde a nossa chegada a Portugal, te-
mos procurado envolver-nos nas atividades das igrejas e fora da igreja, sempre com a intenção 
de cumprirmos o que está em Marcos 16.15: “E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura”. Neste momento em que muitos precisam de ajuda, todos nós deve-
mos ser missionários de Cristo e estamos prontos para servir no Reino de Deus, estendendo a 
mão para os que precisam.
“Pai, obrigado pelo privilégio de podermos levar o Teu amor no nosso coração para podermos 
partilhar com os que necessitam. AMÉM”.

http://ibq.westeurope.cloudapp.azure.com/
https://meet.google.com/cyz-mkpe-rgv
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

