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andar com Jesus em adoração contínua

Na conversa entre Jesus e a 
mulher samaritana o que é que 
te chama mais atenção?

O que significa adorar em espíri-
to e em verdade?

Porque é que a adoração não 
deve estar reservada apenas a 
um local?

Que dificuldades encontras no 
mundo que dificultam a tua 
adoração?

Passagem base: João 4.7-30
Versículo chave: João 4.23 “Porém, está a chegar a hora — e 
é agora mesmo — em que aquele que adora o Pai o há de 
adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que 
o Pai procura.”

A palavra Adorar, no Novo Testamento, é a tradução do verbo 
grego “proskuneo”. Esse verbo tem o significado de “prostrar-
se aos pés de alguém e beijá-los”, demonstrando humildade e 
submissão. Esta palavra revela a atitude do adorador que se 
entrega e submete à vontade de Cristo. No evangelho de João 
é nos relatado a forma como Deus deseja ser adorado. Duran-
te o seu ministério Jesus decide passar pela província da Sa-
maria e conversar com uma mulher samaritana. Os judeus não 
se davam com os Samaritanos e por isso a atitude de Jesus em 
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falar e pedir água não foi compreendida por parte daquela mulher. Assim como aquela mulher, muitos 
de nós podemos perguntar-nos, porque é que era necessário Jesus passar pela Samaria e porque estava 
a falar com aquela mulher. Jesus pediu água a mulher embora no final da conversa é a própria mulher 
que lhe pede água-viva. Jesus falava de uma água espiritual a “Água-viva” é um símbolo do Espírito Santo 
o meio pelo qual aquela mulher poderia receber a salvação.  Para isso, Jesus faz-lhe uma pergunta e um 
conjunto de afirmações acerca da sua vida matrimonial, para que ela tivesse consciência do seu pecado e 
da sua necessidade de pedir “água-viva”, salvação a Jesus. Dessa forma aquela mulher poderia receber o 
Espírito Santo e o seu espírito ser desperto para Deus. A adoração cristã envolve mente e coração, espírito 
e razão. Depois de pedir água-viva, o seu espírito está pronto para receber a verdade, Jesus apresentasse 
à mulher como o Messias e que Deus Pai procura adoradores que o adorarem em espírito e em verdade. 
Mas a mulher tinha uma dúvida, ela não sabia onde adorar e pergunta a Jesus onde o deveria fazer. Jesus 
afasta a resposta sobre o local da adoração dos templos de pedra, construídos pelo homem pois tanto 
samaritanos como Judeus adoravam a Deus em templos. Os primeiros no monte Gerizim os segundos em 
Jerusalém. Jesus não lhe responde onde, mas como, ela devia adorar em espírito e em verdade. Com esta 
resposta Jesus traz três verdades sobre a adoração a Deus. Ela é independe de um local sagrado e deve 
um estilo de vida submisso ao Senhor. (20-21); A adoração a Deus deve estar baseada em intimidade com 
o Pai) (v.22); A adoração a Deus deve brotar do coração transformado e forma ser sincera (v.23-24). Ado-
ração é uma disciplina espiritual que deve fazer parte da vida de um cristão. Ela não deve ser resumida 
a momentos religiosos ou à liturgia que praticamos na igreja. Nesta história vemos a forma como aquela 
mulher recebeu o espírito simbolizado na água e teve um encontro com a verdade encarnada Jesus. Jesus 
passou pela Samaria e falou com aquela mulher Samaritana, porque tinha chegado a hora de Deus Pai 
procurar adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bênçãos do Senhor até este momento. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pelos Acampamentos e por tudo o trabalho realizado, com todas as idades.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pelos que regressaram de férias, renovados no corpo e no espírito. 

Pela direcção do Senhor nos Cultos este mês. 

Pelas decisões e mudanças que terão que ser realizadas. 

Pela reabertura das aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 
 Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

05  Pr. João Ribeiro
12  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

19  Pr. Rui Sabino
26  Pr. Rui Sabino

o púlpito em setembro

01  Edite Garcia Silva
        Gabriel Barros
03  Ester Borges
07  António José Bento
08  Isabel Pires

12  Adriana Sabino
15  Miriam Conrado
16  América Delgado
18  Rebeca Couto
        Gabriel Carvalho
        Gerardo Belo

19  Edna Costa
21  Miguel Sabino
23  João Ribeiro
27  José Guedes

Parabéns!



agenda e notícias
Estamos de regresso ao funcionamento nor-
mal dos nossos encontros e actividades!  

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.

Churrasco IBQ
Há quanto tempo não vemos novas caras e 
velhos amigos? Contamos com todos para um 
sábado especial de convívio na Palavra da Vida.

18 de Setembro - Palavra da Vida - Ericeira
Partida - Palácio de Queluz | 9h
Adultos - 7,50 €
Crianças até 12 anos - Grátis

Inscrições: Jorge Sousa e Ruben Bento
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