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ComUnHÃo sobrenaTUraL e mIssIonÁrIa da IGreJa

O que tem feito para aprofun-
dar os laços de amizade e a 
comunhão na igreja?

Como poderá contribuir para 
que  a igreja tenha relaciona-
mentos  marcados pelo amor?

Passagem base: Actos 4:32-33;2:44,47

A igreja de Jesus Cristo que vemos nas páginas das Escri-
turas tinha uma vida comunitária muito forte; os cren-
tes viviam perfeitamente unidos: eram como um só 
coração e uma só alma. (Atos 4:32). E havia uma clara 
correspondência entre a vida comunitária e o cumpri-
mento da missão de Jesus de fazer discípulos de todas 
as nações - “tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava 
o número dos que recebiam a salvação” (2:47b).
Na carta de Paulo a Filemom, percebe-se como eram amorosos os relacionamentos na igreja. 
As pessoas eram recebidas na comunhão como irmãos queridos, eram amadas, independen-
temente do passado que haviam tido. Onésimo tinha sido um escravo fugitivo que causara um 
prejuízo a Filemom, mas o apóstolo pede que Filemom o recebesse não como um escravo, mas 
como um filho seu. Os relacionamentos na igreja eram marcados pela graça e misericórdia de 
Jesus, o que tornava a comunhão da igreja sobrenatural e um claro contraste aos valores do 
vividos no mundo.
Na oração sacerdotal, em João 17, o Senhor pede ao Pai (v.20-23) que a sua igreja fosse unida 
como ele o era com o Pai. Se assim acontecesse a união seria perfeita e o mundo reconheceria o 
amor de Deus e a razão de ser da Sua missão: Eu vivo neles e tu vives em mim. Deste modo a sua 
união será perfeita e o mundo há de saber que me enviaste e que os amas como a mim (João 
17:23). A vida comunitária da igreja é especial não porque as pessoas são parecidas ou tenham 
os mesmos interesses, mas porque foram compradas pelo sangue de Jesus. A igreja  rege-se por 
um amor altruísta, profundo, que lhe permite amar o próximo com o amor de Jesus.
Ser igreja no novo Testamento não se tratava apenas de fazer parte de uma comunidade para 
satisfazer as necessidades espirituais dos crentes. Implicava pertencer a uma família que se 
entreajudava, edificava e cumpria a missão de Jesus. A união da igreja era uma evidência da 
presença de Jesus ressurreto.
Hoje, o nosso desafio é deixar o  egoísmo e individualismo característico da nossa sociedade e 
a olharmos para as Escrituras, de modo a ir ao encontro da vontade do Senhor e a cumprirmos, 
como igreja, a missão que nos foi concedida.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela forma como o Senhor tem protegido a nossa Igreja em tempo difícil. 
Pelos Cultos Presenciais e Reuniões online, pelas Reuniões de Oração da Igreja, das 
Mulheres e dos Homens.

Por protecção física e espiritual da Igreja. 

Pela situação de pandemia no nosso país: que o Senhor tenha misericórdia. 

Pelo nosso pessoal de saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares, condutores. 

Pelas escolas: alunos, professores, auxiliares. 
Pelos mais idosos e doentes. 
Pelos nossos pastores, EVM. 
Pelas igrejas mais pequenas, pelo Seminário.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos - Novos Horários
Devido às novas restrições de circulação aos 
domingos os horários dos cultos passam a ser:

9h30-10h45 // 11h15-12h30 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

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

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

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

Chá com Graça - 14 de Novembro às 16h
Tens tempo para ti?
Prepara a tua chávena e não percas este 
encontro!
Participação: Sarah Catarino
Zoom | ID da Reunião: 899 1671 1614

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

