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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

deus revela-se a uma Igreja unIda

Os seus conflitos têm sido resol-
vidos segundo as orientações 
do Senhor Jesus?

O que pode fazer para preservar 
a união da igreja?

O que tem feito para que Deus 
responda às orações da nossa 
igreja?

As disciplinas espirituais são um meio de graça. Ensi-
nam-nos a viver a fé com autenticidade, e a aprofundar 
o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. De certo 
modo, as disciplinas “obrigam-nos”, “forçam-nos”, “em-
purram-nos” a caminhar na direção de Deus.
A disciplina da orientação alerta-nos para a forma como 
o Senhor orienta o seu povo, para que a igreja viva em 
obediência e submissão, dentro do contexto do favor 
divino.
A orientação de Deus faz-se tanto a nível individual, 
como a nível comunitário, enquanto corpo de Cristo.

Pr. Rui Sabino

Em Mateus 18:15-20, o Senhor Jesus coloca a possibilidade de um possível conflito entre dois 
irmãos. Através deste pertenço incidente, Jesus ensina a igreja a seguir a orientação de Deus 
na resolução de problemas.
Segundo o Senhor Jesus, o suposto irmão ofendido devia procurar conquistar o seu irmão a fim 
de que houvesse reconciliação entre ambos. Primeiramente, devia procurar conciliar-se com 
o ofensor numa conversa pessoal. Seguidamente, caso não conseguisse chegar a um entendi-
mento, devia encontrar duas ou três testemunhas que o ajudassem. Posteriormente, caso o 
ofensor continuasse firme no seu pecado, deveria comunicar o incidente à igreja.
Neste suposto incidente, Jesus, apresenta o contexto de uma igreja unida que procura fazer a 
vontade de Deus e seguir os propósitos do céu.  
O Senhor Jesus definiu como princípio que ouviria e revelar-se-ía a uma igreja que procurasse 
estar unida e centrada na vontade de Deus: Em verdade também vos digo que, se dois dentre 
vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-
lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus.
Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. (Mat. 
18:18-20)
Esta igreja, seria uma agência do Céu na Terra - revelaria a vontade de Deus e seria abençoada 
com a resposta às suas orações.



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.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pela próxima Assembleia da Igreja. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 
Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país.

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
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
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

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

Assembleia Geral 
No sábado, dia 13 de novembro, pelas 15h30 
temos Assembleia Geral nas instalações da 
igreja.
É importante a participação de todos os mem-
bros.

Conferência de Mulheres Extraordinárias
A vida de cada mulher pode ser extraordiná-
ria quando é partilhada com Deus.
Dia 27 de Novembro às 15h o Ministério 
de Mulheres fará uma conferência com a 
presença da convidada especial Edmeia 
Williams.

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
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