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Judeus e GentIos unIdos - ConCílIo de Jerusalém

Tem facilidade em discutir um 
problema sem se zangar com aque-
les que pensam de uma maneira 
diferente de si?

O que acha da privação de alguma 
liberdade dos gentios para promo-
ver a unidade da Igreja?

Como é que numa discussão po-
demos compreender a vontade de 
Deus?

A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé estava 
concluída. A Igreja de Cristo era agora constituída por ju-
deus e gentios que se espalhavam pelo Império. A diferen-
ça cultural entre estes povos tornou-se o maior problema 
da igreja primitiva.
Atos 15 relata-nos o primeiro concílio da Igreja, que teve 
por objetivo de resolver as diferenças que podiam deturpar 
a essência do evangelho e dividir a igreja de Cristo. 
Um grupo de judeus convertidos, oriundos da seita dos fa-
riseus, queria exigir que os gentios fossem circuncidados 
para poderem ser salvos: Então alguns homens, que foram 
da Judeia para Antioquia, começaram a ensinar isto aos 
irmãos: «Se não receberem a circuncisão, como manda a 
Lei de Moisés, não podem ser salvos.» (Atos 15:1)
Para os judeus, a circuncisão era a marca da fé, evidenciava o pacto que Israel tinha com Deus. Para 
os gentios, a circuncisão era um ritual judaico que nada tinha a ver com eles, uma vez que tinham 
recebido Cristo por meio da fé e não pela prática da Lei Mosaica. Para estes, a obrigação da circun-
cisão minimizava o sacrifício de Jesus, ou seja, exigir a circuncisão, como condição para a salvação, 
significava que o sacrifício de Jesus não tinha sido suficiente e que era necessário que o homem 
também fizesse a sua parte. 
Depois de muito debate em Jerusalém, algumas verdades ficaram registadas: os gentios eram salvos 
à semelhança dos judeus e todos eram unicamente salvos pela graça de Jesus por meio da fé. Mais 
tarde, aos efésios, Paulo escreveu: Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não 
é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. (Ef. 2:8-9)
Contudo, aquele concílio foi mais longe na tentativa de conciliar judeus e gentios no corpo de Cristo. 
Tiago pediu aos gentios que não comessem carne de animais sufocados, carne de animais ofereci-
dos aos ídolos e sangue, bem como não praticassem imoralidade.
Estas práticas forma acatadas por judeus e gentios e ensinadas pelas igrejas espalhadas pelo Império. 
A união impossivel de judeus e gentios foi possível em Cristo e a igreja permaneceu uma, de acordo 
com a vontade de Jesus em João 17.
Este concílio mostra-nos que o zelo de querermos o melhor para a igreja pode levar-nos a ficar en-
volvidos em discussões acesas. Ensina-nos que no debate devemos respeitar as opiniões diferentes 
da nossa e, acima de tudo, procurar saber qual a vontade de Deus.
Naquele dia, em Jerusalém, a decisão não foi de acordo com as expectativas dos judaizantes, mas, 
no final, todos ganharam porque a vontade de Deus imperou.

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção e bondade do Senhor para com a Sua Igreja. 

Pelas reuniões presenciais e online. 

Pela Reunião Entrelaçadas do dia 1 e todas as mulheres presentes.

Culto de abertura das aulas no Seminário a 8/10 e entrega de diplomas.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo início das aulas: alunos, professores, famílias. 

Pelo EVM e Seminário: novo ano lectivo. 

EBD: novos desafios. 

Nosso Retiro de 21 a 23 Out. 

Pelo sonho de podermos vir a ter novas instalações. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

02  Pr. Rui Sabino
09  Pr. Rui Sabino
16  Pr. Sérgio Gomes

23  Pr. Yuriy Bodyanchuk
30  Pr. Jason Braun (Palavra da Vida)

o púlpito em outubro

02  Artur Patrício
03  David Martins
        Mateus Dias
08  Maria Severina Castro
18  Raphael Castro

20  Andriele dos Santos
22  Annie Verhoef
23  Celeste Barata
26  Ana Rita Montez
28  Cristiana Dias

29  Silvéria Infau
30  Liliana Zasala
      Peter Verhoef

Parabéns!



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
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Retiro IBQ
Nosso retiro acontecerá dos dias 21 a 23 de 
Outubro no Acampamento Baptista em Água 
de Madeiros. 
Os pagamentos devem ser feitos por transfe-
rência bancária para o IBAN da IBQ:

PT50.0033.0000.00060445260.05

Os comprovativos podem ser enviados para 
os irmãos Carlos Mendes Jorge (965332962) 
ou Teresa Sousa (934137508).


