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o PoVo de deus no mundo

Consideras-te uma testemunha de 
Jesus?

O que é viver sob o poder do Espíri-
to Santo?

As pessoas veem Deus na tua vida?

A quem tens estado a testemunhar 
de Jesus?

Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e se-
rão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a 
Judeia e Samaria, e até aos lugares mais distantes do mundo. 
(Atos 1:8)

Jesus prometeu aos discípulos que, após a sua ascensão, iriam 
receber poder do Espírito Santo para testemunhar desde Jeru-
salém até aos lugares mais distantes do mundo.
Ao ler-se que “receberiam poder” podemos ser levados a pen-
sar que teriam capacidade para fazer milagres maravilhosos. 
De facto, milagres aconteceram e continuam a acontecer, mas 
o poder do Espírito Santo não se resume a acontecimentos 
miraculosos, mas sobretudo à presença de Deus na vida dos cristãos. Paulo, aos Gálatas, falou-lhes do 
fruto do Espírito: O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bonda-
de, fidelidade, modéstia, autodomínio. (Gl. 5:22-23a)
Esse fruto é a ação de Deus na vida do homem, marcando-o com o Seu carácter e ensinando-o a viver 
como Jesus ensinou.
Os apóstolos testemunharam sobre a fidelidade de Jesus ao Pai, independentemente das circunstâncias 
pelas quais passou. Testemunharam da bondade, amabilidade, amor e aceitação de Jesus para com todas 
as pessoas. Mostraram que ninguém que se cruzasse com Jesus continuava o mesmo e aqueles que o 
recebiam como Senhor sentiam paz, alegria e vida abundante.
Apesar de nós não termos estado com o Jesus histórico, temos intimidade com o Espírito Santo, que 
nos capacita com poder para fazermos as mesmas obras e termos as mesmas características santas do 
carácter de Jesus.
Deus, em nós, dá-nos poder para sermos testemunhas de que Jesus está vivo; que continua a abençoar 
e a salvar pessoas.
A missão que os apóstolos tiveram é a mesma que nós temos hoje. Portanto, o lugar onde vivemos é o 
nosso campo de missão. Se nós, cristãos, formos cheios do Espírito Santo,  aqueles que fazem parte do 
nosso quotidiano, quer sejam familiares, colegas de emprego, amigos, etc, terão  a oportunidade de ter 
um encontro com Jesus.
Viver o fruto do Espírito em nós, é viver segundo o poder que Jesus profetizou; é partilhar o Deus mara-
vilhoso com aqueles que vivem ao nosso lado. É dar-lhes a experiência sobrenatural de se relacionarem 
com o Senhor Deus.
Sejamos, portanto, esse povo de Deus no mundo, que vive sob o poder do Espírito Santo.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a nossa Igreja. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela reuniões presenciais e on-line.
Pelo Campo de Férias, todos os que se esforçaram e por todas as crianças que foram 
alcançadas. 
Pela Assembleia do sábado passado e pelos novos membros.
Pela celebração do nosso 68o aniversário. 
Pelos irmãos que foram batizados.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo Seminário.

Pelos nossos estudantes em exames. 
Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos. 
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
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


