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seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

Parar É VIVer

Considera que o salmista tem 
razão ao atribuir a felicidade ao 
meditar na Palavra de Deus? 
Porquê?

Qual foi a última vez que pegou 
na sua Bíblia, foi para um lugar 
sossegado e ficou a sós com o 
Senhor?

Numa escala de 1 a 10, que 
valor tem tido o seu momento 
devocional?

Como pode organizar a sua vida 
de forma a dar prioridade ao 
Senhor e à sua Palavra?

1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ím-
pios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta 
na roda dos escarnecedores.
2 Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita 
de dia e de noite.
3 Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, 
no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e 
tudo quanto ele faz será bem-sucedido.

Salmo 1:1-3

Todas as pessoas almejam ter uma vida próspera, com paz 
e felicidade. Mas a ideia de felicidade pode mudar de cul-
tura para cultura. Na sociedade grega, a felicidade estava 
associada a algum tipo de bênção terrena: saúde, dinhei-
ro, família etc. A perspetiva hebraica atribuía a felicidade à 
presença de Deus na vida de uma pessoa: Deus era o bem 
maior e Dele derivava a felicidade humana.
O Salmo 1 revela como o homem pode ser feliz. Primeiro, 
começa por dizer que o homem feliz rejeita o caminho da 

Pr. Rui Sabino

rebeldia a Deus, pois... não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, 
nem se assenta na roda dos escarnecedores (v.1-2).
Em segundo lugar, o salmista diz que o homem feliz tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei 
medita de dia e de noite (v. 2). 
Ele enche a sua mente com a Palavra de Deus. Ao meditar na Palavra, ele procura aprendê-la e sa-
turar-se da sabedoria do Senhor, encontrando a verdadeira felicidade. 
O salmista compara o homem que busca a sabedoria de Deus a uma árvore saudável, frutífera. É-
nos dito que tudo quanto ele faz será bem-sucedido (v.4) 
Se o conhecimento profundo da Palavra de Deus é o meio para alcançarmos a felicidade, isso ajuda-
nos a entender porque existe tanto sofrimento nos dias de hoje. 
Richard Foster diz que “a meditação bíblica é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer à sua 
Palavra”.   Hoje a vida, na nossa sociedade, é uma espécie de “corre-corre” onde se faz mil e uma 
coisas e, ainda assim, as pessoas têm a sensação de que não fazem o suficiente. Torna-se fácil, nesta 
azáfama, não ter tempo para parar diante de Deus e da sua Palavra para adquirir a sabedoria que 
nos ensina a viver.
Precisamos de recuperar a perspetiva hebraica da felicidade e de pararmos, no nosso dia a dia, para 
ouvirmos e aprendermos com o nosso Deus! Pois, parar é viver feliz!



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, que fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online. 
Pela descida dos números Covid no nosso país.

Campanha Famílias Oram por Famílias. 
Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM. 
CBP: mês da Educação Teológica. 
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

Oferta Especial Educação Teológica
Pode fazer a sua oferta especial para Educa-
ção Teológica até o final do mês de março. 
Ore e participe!

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

