
semana | 05 a 11 de junho de 2022

www.igrejabaptistaqueluz.com

seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

Chamados a sofrer perseguIção

Quais as perseguições que podemos 
sofrer por sermos cristãos?

Devemos deixar de pregar o evange-
lho, se a nossa vida estiver em risco?

Como reagimos quando somos 
perseguidos?

Temos carregado a nossa cruz?

Passagem base:  Atos 5.12-33
Versículo chave: Atos 5.29 “Então, Pedro e os demais apóstolos afir-
maram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.”
Toda a igreja em Jerusalém mantinha uma só alma, um só coração e 
um grande temor ao Senhor. Os apóstolos eram procurados por todo o 
povo, que vinham de toda a Judeia, para serem curados. Cada milagre 
que Jesus realizava por intermédio dos apóstolos era uma oportunida-
de para o Evangelho ser anunciado. Lucas relata que o Pórtico de Sa-
lomão continuava a ser o ponto de pregação preferidos dos apóstolos. 
Por isso o maior milagre de todos continuava a acontecer, a conversão 
de pecadores em filhos de Deus. E crescia mais e mais a multidão de 
crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. (Atos 
5.14). Porém, existiam outros entre o povo, que não se queriam iden-

tificar com os apóstolos, nem com a mensagem de Jesus. Com medo de serem perseguidos e de sofrerem por parte 
das autoridades Judaicas. Tudo isto fez com que as autoridades judaicas ficassem com ciúmes dos apóstolos e mais 
uma vez mandaram prender Pedro e João. Mais uma vez os apóstolos estava a pagar o preço de anunciarem que Jesus 
era o Cristo e tinha ressuscitado. 
Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apre-
sentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta Vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, 
entraram no templo e ensinavam. (Atos 5.20-22). O anúncio do evangelho não poderia parar e Deus com o seu poder 
sobrenatural realizou um milagre que deixou todos os que estavam no Sinédrio perplexos. Mais uma vez, no poder 
do Espírito Santo, os apóstolos, em obediência ao “Ide” dos anjos, sem perderem tempo, regressaram ao local onde 
tinham sido presos e continuaram a ensinar sobre Jesus. Novamente, os guardas prenderam Pedro e João, apresenta-
ram-nos no Sinédrio, que lhes ordenou que não falassem nem ensinassem mais acerca de Jesus e da doutrina da res-
surreição. No entanto, os apóstolos reconheciam o princípio de autoridade nas suas vidas e declaram: Antes, importa 
obedecer a Deus do que aos homens. (Atos 5.29). Mesmo no meio da perseguição, com a possibilidade de novamente 
serem presos e diante de um castigo mais severo, como o apedrejamento, a atitude de Pedro e dos demais apóstolos 
tem muito ensino para todos nós. 
Cada cristão deve estar pronto para tomar decisões e posições mesmo que essas impliquem sofrimento ou perseguição. 
Obedecerem a Deus e não aos homens, serem perseguidos por causa de Cristo, confiar em Deus até à morte, se neces-
sário. Existe uma bem-aventurança, um favor da graça de Deus para os cristãos que sofrem por amor ao nome de Jesus. 
Outros, no entanto, à mínima presença de sofrimento, preferem ficar calados e não se identificam com Cristo nem com 
o seu ensino. Muitos cristãos ficam àquem de experimentarem mais do poder de Deus nas suas vidas, mais da graça que 
nos é suficiente. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem pagar o preço de tomarem a sua cruz. Jesus colocou essa 
condição para todos os que querem segui-lo. Os apóstolos mostram-nos com a sua vida que sabiam que “tomar a cruz”, 
sofrer por amor a Jesus fazia parte do seu chamado. Sofrer por causa de Cristo é uma honra que Deus dá nesta vida e tem 
recompensa na vida eterna. Ser povo de Deus é ser povo chamado a sofrer perseguição mundo.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quan-
do, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e 
encham-se de satisfação porque é grande a recompensa que vos espera no céu. Pois assim também foram tratados 
os profetas que vos precederam (Mt5.10-13)
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Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo Concerto de Encerramento EVM. 

Pelo Seminário em final de semestre. 

Pelos nossos estudantes e professores em final de ano lectivo. Estudantes em exames. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

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

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
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Workshop - Como falar com seus filhos
Quem educa? Pai ou Mãe? 
E os avós, onde ficam? 
O que diz a Bíblia sobre educar, disciplinar e 
repreender? 
O que diz a Ciência sobre isto? Será que se 
contradiz?
O Ministério de Famílias fará um workshop 
sobre este assunto  no dia 18 de Junho às 
16h no salão principal da IBQ. Participe!
Mais informações: Sérgio Conrado

Dia do Desporto na Palavra da Vida
O Dia do Desporto da IBQ é para todas as 
idades!  
Das 9h às 19h na Palavra da Vida, vamos pas-
sar um sábado em comunhão e em competi-
ção saudável entre irmãos.  
 
Mais informações e inscrições:  
Ruben Bento, João Yanga e Gerardo Belo


