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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

deus tornou-se em Jesus, emanueL, deus connosco

Qual é o maior acontecimento da 
história da humanidade para ti?

Qual foi o maior acontecimento 
que já ocorreu na tua vida?

Tens confiando nas promessas 
de Deus para a tua vida?

Quando passas por algum 
sofrimento, sentes a presença 
de Deus?

Como Jesus pode ter nascido 
de uma virgem, isso não parece 
impossível?

O que significa para ti, Jesus ser 
Deus e ser homem ao mesmo 
tempo?

Passagem base: Is7.10-14 e Mt1.18-25
Versículo chave: Is7.14

A história da humanidade regista vários aconteci-
mentos muito importantes, mas nenhum tão im-
portante quanto o nascimento de Jesus. A verdade 
é que quando olhamos para a história ela é dividi-
da em duas eras, antes e depois de Jesus. No rela-
to bíblico, mais precisamente no livro do profeta 
Isaías, encontramos a promessa de Deus de que 
ele um dia visitaria o seu povo. O povo vivia de cos-
tas voltadas para Deus, sem fé nem confiança na 
soberania de Deus. Acaz era o rei que governava o 
povo de Judá. Era um rei idólatra e que não temia 
o Senhor. Isaías é comissionado por Deus a levar 
uma mensagem de esperança e proteção de que 
o povo poderia confiar na aliança que tinha com 
Deus e não temer uma invasão da Síria e do Reino 
do Norte Is7.7. Porém o rei Acaz não creu nas palavras de Isaías, mas o Senhor pela 
sua graça e misericórdia para com o seu povo, mandou Isaías levar outra mensagem 
Is7.10. Que mensagem foi essa? A mensagem de que um dia iria nascer uma criança 
de uma virgem que teria um nome com um significado muito forte, EMANUEL, Deus 
connosco. Quando Mateus regista bem no início do seu evangelho que o nascimento 
de Jesus, foi o cumprimento da profecia de Is7.14, Mateus queria provar aos judeus 
e a todos nos que Jesus de Nazaré, é o EMANUEL de Deus, é Deus encarnado é Deus 
connosco. Jesus é o Emanuel que veio apesar da incredulidade do povo e da falta de 
fé. Jesus é o Emanuel de Deus que veio viver uma vida com o propósito de tomar sobre 
si todas as nossas enfermidades e sofrimentos. Jesus é o Deus que veio identificar-se 
connosco, sofrendo por causa dos nossos pecados, para ser o nosso representante na 
cruz do Calvário. 

Pr. João Ribeiro



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela presença e protecção do Senhor para com a Sua Igreja. 
Pela possibilidade de mantermos Cultos e reuniões presenciais e online. 
Pela nossa Igreja, visitantes, interessados no Evangelho. 
Pela descida dos números de Covid na nossa zona.

Pela protecção física e espiritual da Igreja. 

Pelos nossos pastores e obreiros, pelo planeamento desta época e do próximo ano.  

EVM, Seminário, CBP: igrejas mais pequenas e sem pastor (Elvas). 

Pelo nosso pessoal de saúde, hospitais, escolas. 

Pelos mais idosos e doentes.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 9h30-10h45 // 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

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 - 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

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

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

Oferta Especial - Missões Nacionais
No dia 13 de Dezembro faremos o levan-
tamento da oferta especial para Missões 
Nacionais. Participe!

Livraria Baptista
Nos domingos 13 e 20 contamos com a pre-
sença especial da Livraria Baptista no final 
dos cultos. Bíblias, livros infantis e autores 
de literatura cristã podem ser boas opções 
para os presentes de Natal!
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