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Um povo pronto a servir, pronto a sofrer

Como povo de Deus sentimos 
privilégio em servir?

Será que o serviço na igreja já 
passou a ser uma rotina na tua 
vida? 

Temos estados dispostos para 
servir? E para sofrer?

Sabemos que o sofrimento pode 
estar presente na vida de quem 
se esforça por ser cristão?

Passagem base: Efésios 3.1-13
Versículo chave: Efésios 3.13 “Portanto, vos peço que não des-
faleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa 
glória.”
Se fizéssemos um filme sobre toda a bíblia, certamente seria 
um filme de “Mistério”. Como é que Deus iria resolver o pro-
blema do pecado da humanidade? Como é que Deus iria aben-
çoar todas as nações através da descendência de Abraão? Estas 
perguntas sempre fizeram parte do de um mistério que Deus 
ocultou. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, o Apóstolo Paulo 
considerasse um “prisioneiro de Cristo Jesus”. Paulo está preso 
em Roma, falsamente acusado pelos judeus, mas ele sabe que é 
Cristo, o Soberano na sua vida. Durante o capítulo 2, Paulo reve-
la o mistério que esteve oculto, pelos seculos de que o plano de 
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salvação providenciado por Deus Pai, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo era também para os gentios. Isto 
era um enorme escândalo para os Judeus, mas a verdade é que Deus não era exclusivo deles. Neste capítulo 
3, Paulo deixa um encorajamento a Igreja de Éfeso, para que estes não ficassem tristes nem desmotivados, 
por causa da sua condição de preso e condenado à morte em Roma. O Apóstolo tinha sido constituído mi-
nistros da graça de Deus, ou seja, ele via-se como alguém que foi convidado a servir no banquete preparado 
por Jesus, onde os gentios também tinham lugar. Em Atos 9, encontramos o relato da forma como Deus fez 
de Paulo um instrumento para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Deus fez de Paulo um “despen-
seiro” um “mordomo” do “mistério” deu-lhe a responsabilidade e o privilégio de compartilhar esse mistério 
ao mundo. Paulo tinha um enorme sentido de responsabilidade e privilégio, ele sentia-se como o homem 
da parábola do grande banquete que saiu para convidar todos os que encontrava pelo caminho, pelas ruas 
pelas praças, por que ainda há lugar. Agora, Paulo quer que a Igreja de Éfeso, seja a portadora do mistério 
revelado em Cristo Jesus, de que a salvação está disponível para todos, independemente da raça, língua ou 
tribo. Paulo afirma que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, que o povo de Deus constituído 
por judeus e gentios revelam ao mundo este mistério. Ser povo de Deus no mundo, ser igreja, não é ter um 
fim em si mesma. A igreja deve estar comprometida com a missão de Deus, pois esse são os eternos propó-
sitos Deus para o seu povo. Ser povo de Deus no mundo é estar pronto a obedecer a ser uma personagem 
do filme que Deus continua a realizar na história. Ser povo de Deus é saber sofrer no poder de Deus quanto 
for necessário por causa da missão. Paulo termina, dizendo à igreja que deve depender do poder do Senhor, 
pedindo, ousadia, coragem e fé para continuar a realizar a obra de Deus no mundo pois a glória esperava-os. 
Prontos para servir, prontos para sofrer, prontos para a glória.



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 online. 

Pela recuperação dos que vão tendo Covid. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pela Campanha JUNTOS.  

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis nesta fase difícil da doença. 

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

Inscrições para o Culto

A inscrição para o culto pode ser feita através 
do website da IBQ.

Entrada mediante apresentação de 1 destes 
3 documentos: 
- Certificado de vacinação completa 
- Certificado de recuperação 
- Certificado de testagem 

No caso de não possuir nenhum destes certi-
ficados, pode trazer e realizar um auto-teste 
à entrada da igreja.

IMPORTANTE
Recomendamos que os doentes de risco e 
as pessoas acima dos 70 anos (inclusive) não 
assistam presencialmente ao culto.
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