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seja bem-vindo à igreja Baptista de Queluz

a Vida QUoTidiana do PoVo de deUs

Acha que algumas igrejas são 
uma espécie de clubes religiosos? 
Porquê?

A sua participação na IBQ promo-
ve algum destes três propósitos? 
Quais?

Passagem bíblica: Atos 2:42-47

Lucas, ao escrever Atos 2: 42-47, pinta-nos um quadro de 
como a primeira igreja, em Jerusalém, vivia a fé em Jesus 
no seu dia a dia. Podemos observar três grandes propósitos 
que se ajustam a qualquer igreja, independentemente da 
sua denominação, organização ou teologia.
O primeiro propósito de fé era o amor que aqueles cristãos tinham por Deus e pela Sua Palavra – 
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações” (v. 
42). Esse propósito era concretizado por uma postura fiel e perseverante, em que o conhecimento 
de Deus e da sua Palavra eram verdadeiramente importantes para aqueles cristãos. Por mais que 
seja ocupada a agenda das pessoas, existe sempre tempo para as coisas que são verdadeiramente 
importantes. O relato de Lucas mostra que tal postura produzia temor a Deus (v. 43) e causava 
impacto na vida das pessoas fora da igreja, contribuindo para a salvação das mesmas - “contando 
com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam 
sendo salvos.” (v.47)
Na IBQ chamámos a este propósito “Maturidade da fé”.
O segundo propósito de fé da igreja de Jerusalém baseava-se numa comunidade forte. Eles viviam a 
comunidade da igreja como se de uma família se tratasse. Eram próximos, procuravam criar intimi-
dade e estavam atentos aos mais necessitados. A comunhão desta igreja era uma condição funda-
mental para aprenderem de Deus e cumprirem a Missão de Jesus. É possível ver que sentiam prazer 
em estar juntos e, pelos relatos de Atos, não faziam aceção de pessoas - judeus e gentios faziam par-
te desta família. O amor de Jesus pelas pessoas era experimentado de forma evidente e prática na 
vida desta primeira igreja – “Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum” (v.44) 
A este propósito, na IBQ, chamámos-lhe “Edificação do Corpo”.
O terceiro propósito de fé visível na Igreja de Jerusalém era a missão de Jesus. A postura que tinham 
diante de Deus e dos homens fazia com que a igreja crescesse e assim cumprisse a Missão de Jesus 
– “...acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” (v.47). Uma igreja que fique 
centrada em si mesma não passa de um clube religioso. Porém, uma igreja que ama verdadeiramen-
te a Deus e que se entusiasma em conhecer as Sua verdade, irá, naturalmente, amar as pessoas e 
cumprir a missão de Jesus.
Na IBQ chamámos a este propósito “Participação na Missão de Deus”.

Pr. Rui Sabino



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 on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

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


