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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

REVERÊNCIA E DIGNIDADE EM TEMPOS DE PERSEGUIÇÃO

Quando é  mal tratado consegue 
esperar pela justiça do Senhor, 
ou procura fazer justiça pelas 
suas próprias mãos?

Pagar o mal com o bem é difícil? 
Porquê?

Quais são as consequências de 
pagar o mal com o mal?

Como é que se pode  pagar o 
mal com o bem?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: 1Sam. 24; Rm 12:14-21

Saul perseguia David como se fosse o seu pior inimigo, 
porém, David nunca havia feito nada de mal contra o 
rei. Pelo contrário, as inúmeras vitórias de David sobre 
os filisteus favoreceram muito o reinado de Saul. Mas 
desde o confronto vitorioso sobre o gigante Golias, o 
povo reconhecia David como um herói nacional e canta-
va um cântico que dizia “Saul matou 1000, David matou 
10.000”.
A inveja de Saul e o facto do rei estar mal aconselhado  
fizeram da captura de David o seu principal objetivo de 
vida. Em Em-Gedi o rei e os seus 3000 homens procu-
ravam David, mas as necessidades fisiológicas de Saul 
fizeram-no entrar numa caverna para aliviar o ventre. 
No fundo dessa caverna estavam escondidos David e os 
seus companheiros. Eles entenderam que o Senhor tinha permitido aquele momento de vul-
nerabilidade de Saul para que David o matasse e fizesse justiça. Porém, David reconhecia Saul 
como o ungido do Senhor e uma vez que tinha sido o Senhor a fazê-lo rei sobre o seu povo, só 
o Senhor podia afastá-lo. Depois de deixar Saul sair da caverna em segurança, David tem um 
diálogo com o rei, no qual adota uma postura de humildade e reclama a sua inocência. David 
diz a Saul que está mal aconselhado e que jamais fará alguma coisa para lhe tirar a vida. O pe-
daço da capa cortado é a prova evidente que, podendo matá-lo, não o quis fazer.
Saul, por seu lado, chora e reconhece David como um homem bondoso e futuro rei de Israel.
Apesar de David ter todas as razões humanas para matar Saul, na hora em que podia vingar-se 
optou por não o fazer. Não fez justiça com as suas próprias mãos e decidiu esperar pelo tempo 
do Senhor. David pagou o mal com bem, à semelhança do ensino de Jesus.

IBQ em Missão 
O meu nome é Marciliane, sou brasileira e missionária em Portugal. Como cristã sei que em 
todo tempo devemos semear a Palavra de Deus. Sejam os dias bons ou maus é sempre tempo 
de levar amor. Neste tempo perguntei ao Senhor. “O que devo fazer? “. Foi ao fazer essa per-
gunta e em conversa com uma irmã, que surgiu a ideia de espalhar a Palavra pela cidade de 
Queluz. Fizemos uma oferta para os bombeiros, polícias, farmacêuticos e funcionários do cen-



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja na crise que atravessamos. 

Pelos Cultos e reuniões online, que fazem chegar a Palavra a muitos.

Pelo regresso da Igreja às suas instalações. 
 
Pelos nossos pastores. Pela CBP e suas igrejas. Pelo Seminário.
 
Pelos nossos governantes e suas decisões.
 
Pelos médicos, enfermeiros, auxiliares e condutores de ambulâncias.
 
Pelos trabalhadores fora e dentro de casa. Pelos desempregados.
 
Pelas escolas, alunos e professores.
 
Pelas nossas famílias.

Agenda e Notícias
Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Zoom
ID da reunião: 893 9800 2971
https://us02web.zoom.us/j/89398002971

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através da 
sua televisão MEO. Procure pelo canal 445778 
na MEO Kanal (botão verde do comando).

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

tro de saúde. Entregámos chocolates e a Palavra de Deus. Desta forma semeámos a boa nova 
e expressámos a nossa gratidão pelo trabalho destes profissionais, neste tempo de pandemia. 
Como igreja de Cristo estamos oramos por eles e queremos levar esperança e o amor de Jesus. 
Sou grata a Deus por ser membro da Igreja Baptista de Queluz e pelo ministério de missões que 
apoiou este gesto de semear a Palavra. Oremos ao nosso Deus para que a semente germine e 
dê bons frutos para glória de Deus. Façamos uma pergunta pessoal a nosso
Deus: “O que posso fazer para espalhar o amor de Deus ao meu próximo? ”.

https://us02web.zoom.us/j/89398002971
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

