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soLITude nas hoRas esPeCIaIs

Tem dificuldade em praticar 
solitude com Jesus?

Consegue aceder todos os 
dias às redes sociais? Quanto 
tempo?

Assiste a alguma novela, série 
ou joga diariamente algum 
videojogo? Quanto tempo?

O que precisa fazer para ter um 
tempo de solitude com Jesus?

A solitude é uma disciplina espiritual que se caracteriza pela es-
colha do adorador em ficar a sós, consigo mesmo e com Deus. É 
um tempo intencional em que se procura pensar a vida a partir 
de Deus. Na solitude, o adorador busca a sabedoria do Senhor e 
procura definir a sua identidade, propósitos e missão, segundo a 
vontade de Deus.
Jesus praticou a disciplina espiritual da solitude em todo o seu 
ministério. Porém, os evangelhos fazem questão de evidenciar 
essa prática devocional em todos os momentos especiais da vida 
de Jesus, desde o início do seu ministério até ao final do mesmo.
Marcos 1:35-39 marca o início do ministério itinerante do Senhor. 
A decisão de sair em pregação por todos os povoados da Galileia 
surge depois de um tempo de solitude. Jesus levantou-se de ma-
drugada para estar só em oração ao Pai. O dia anterior, sábado, 
tinha sido um dia incrível, mas também muito cansativo. Jesus pregou na sinagoga, expulsou demónios e curou 
muitas pessoas. De manhã até à noite Jesus cumpriu o seu ministério entre o povo de Cafarnaum. Quando os 
discípulos encontraram o Senhor no seu momento de solitude, ficaram sem entender a razão e até o criticaram: 
“todos te buscam” vs. 37. Eles tinham os olhos nas necessidades das pessoas que apareceram logo de manhã à 
porta de Pedro. Porém, Jesus disse aos discípulos que não tinha a intensão de voltar a Cafarnaum, mas sim de 
seguir pela Galileia, pregando a chegada do reino de Deus, tendo afirmado claramente ser essa a razão do seu 
ministério: “pois para isso é que eu vim” vs. 38.
Assim, de um momento de solitude de Jesus surgiu uma decisão estratégica no seu ministério, bem como foi 
afirmada a sua identidade e missão. Por mais que fosse maravilhoso ver pessoas felizes e aliviadas com os mi-
lagres que recebiam, não era essa a razão da encarnação. Jesus fez-se homem para preparar as pessoas para a 
vida eterna.
Outro dos momentos especiais de solitude de Jesus, aconteceu no Getsêmani - Lucas 22:39-47. Ali, no Jardim 
das Oliveiras, Jesus dá voz à sua humanidade e pergunta ao Pai se é possível cumprir a sua missão, sem ter 
que ser humilhado, maltratado e morto. A reposta do Pai foi que não havia alternativa. Jesus teria de subir ao 
Calvário.
Depois daquele momento de solitude, Jesus ficou preparado para assumir a vontade do Pai e pagar o preço do 
pecado dos homens. Sabemos que na solitude de Jesus, o Mestre abriu o seu coração, pediu sabedoria e ficou 
fortalecido no Senhor: Pai, se queres, passa de mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade, e sim 
a tua (Lucas 22-42).
É curioso que Jesus, ao longo de todo o seu ministério, tenha praticado a solitude, apesar de ter uma vida muito 
cheia de solicitações. O tempo com o Pai foi sempre uma prioridade da sua vida e do seu ministério.
Se Jesus necessitou de ter tempo a sós com o Pai, o que diremos de nós? É lógico que precisamos muito de 
estar com o Senhor, e pensar a vida a partir da Sua vontade, mas a vida corrida que levamos torna esse tempo 
precioso uma necessidade difícil de concretizar.
Precisamos de ser muito intencionais e afirmar contundentemente que esse tempo de isolamento é prioritário 
na nossa vida com Jesus. Se o conseguirmos, com certeza que usufruiremos da sabedoria e da intimidade do 
nosso Senhor em todos os momentos da nossa vida.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 

Pelos que têm chegado à nossa Igreja. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pelos próximos baptismos e aniversário da Igreja. 

Pelo EVM e seu ministério. 

Pela CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

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

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.

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

