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Um povo de privilégios

Temos procurado privilégios no 
mundo?

Ainda vives a fé como se faltasse 
alguma coisa?

Como povo de Deus sabemos 
quais são os nossos privilégios?
 
Ainda vivemos como se alguns 
pecados que cometemos, não 
fossem perdoados?

Temos vivido no dia a dia, o privi-
légio da Salvação em Cristo? 

Passagem base: Efésios 1.1-14
Versículo chave: Efésios 1.3 “Bendito o Deus e Pai de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de 
bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo”

Tinham passado cerca de 10 anos desde a última vez que Paulo 
tinha estado na cidade Éfeso. A despedida de Paulo da igreja ti-
nha sido dura e com muita emoção. No livro dos Atos lemos que 
em lágrima Paulo despediu-se dos pastores e irmãos de Éfeso 
que agarrados ao pescoço do apóstolo em lágrimas, beijaram-
no e levaram-no até ao navio onde este partiria para a cidade 
de Cós. Durante os 3 anos, o tempo que Paulo esteve naquela 
cidade. O Apóstolo em nada teve a sua vida como preciosa, lu-
tando todos os dias pelo Evangelho. Paulo era um homem que 
tinha abdicado de todos os privilégios que tinha como Judeus e 
Fariseu, depois do encontro com Cristo. Agora, em Cristo, Paulo 
tinha um privilégio maior, de falar do evangelho da salvação em 
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Jesus Cristo e de ensinar todo o conselho de Deus. Paulo está preso em Roma, mas nos privilégios de uma 
prisão domiciliaria, decide escrever aos irmãos de Éfeso para fortalecer a sua fé e relembrá-los que eram 
um povo inúmeros privilégios. Privilégios dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, derramados das 
regiões celestiais, diretamente do trono da graça de Deus, sobre todos os que colocavam a sua fé em Cristo. 
Paulo começa a carta falando desses privilégios. Antes da fundação do mundo Deus na sua graça, miseri-
córdia e amor, decide providenciar um salvador, escolhendo um povo para si, constituído de todos os que 
cressem em Jesus Cristo. A esses ele daria o privilégio de tornarem-se filhos adotivos, por meio da fé no 
Filho Unigénito. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo 
o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” Jo3.16. Em Cristo, Deus Pai providência a redenção e 
remissão dos nossos pecados. Isto significa que aquele que coloca a fé em Jesus e o recebe como Senhor 
e Salvador da sua vida, vê todos os seus pecados perdoados e a sua dívida paga diante de Deus. Em Cristo, 
temos agora o privilégio de não vivermos como povo de Deus no mundo, definidos pelos nossos pecados e 
pelo nosso passado, mas aquele que foi escolhido, amado por Deus e crê, está em Cristo. Significando que 
vive uma nova vida, não é mais definido pelo seu passado, mas agora em Cristo, pela obra redentora que 
Jesus fez na cruz por si.  A todos esse que creem, Paulo vi dizer que são selados como Espírito de Deus. O 
Pai que escolhe, o Filho redime, e o Espírito Santo marca cada cristão. Em Cristo, somos povo de privilégios, 
somos povo de propriedade exclusiva de Deus e temos a promessa do próprio Jesus, que “Todo o que o Pai 
me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.” Jo6.27. Somos ou não somos 
um povo de privilégios? Graças às riquezas que em Cristo são derramadas, para louvor da sua glória.



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. 

Pela recuperação dos que vão tendo Covid. 

Que o Senhor esteja connosco neste novo ano. 
Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pela Semana Universal de Oração (Aliança Evangélica) e pela Campanha JUNTOS.  

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis nesta fase difícil da doença. 

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

Inscrições para o Culto

A inscrição para o culto pode ser feita através 
do website da IBQ.

Entrada mediante apresentação de 1 destes 
3 documentos: 
- Certificado de vacinação completa 
- Certificado de recuperação 
- Certificado de testagem 

No caso de não possuir nenhum destes certi-
ficados, pode trazer e realizar um auto-teste 
à entrada da igreja.

IMPORTANTE
Recomendamos que os doentes de risco e 
as pessoas acima dos 70 anos (inclusive) não 
assistam presencialmente ao culto.
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