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HÁ LuGar Para maIs um deus?

As pessoas que ama têm sido 
mais importantes que Deus na 
sua vida?

A sua carreira ou emprego tem 
tido um lugar de primazia? Tem 
abdicado da sua adoração e 
de servir o Senhor pelos seus 
afazeres profissionais?

Que importância tem o dinheiro 
para si? O que está disposto a 
fazer para garantir o seu confor-
to financeiro?

Existe alguma coisa, algum pra-
zer, ou atividade que o alegre 
mais do que estar com Deus?

A aliança que Deus estabeleceu com Israel no Sinai exigia ex-
clusividade. Então, falou Deus todas estas palavras:  Eu sou 
o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa 
da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.  Não 
farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma 
do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem 
nas águas debaixo da terra (Ex.20:1-4). O povo de Deus não 
podia criar para si qualquer tipo de ídolo a quem adorasse e se 
submetesse - Deus era o único digno da adoração do povo. Na 
cultura em que vivemos é frequente vermos imagens, estátuas 
e amuletos feitos por mãos humanas, a quem as pessoas pres-
tam culto. Na cultura cristã católica estabelecida em Portugal, 
ao longo dos séculos, Deus não tem tido a exclusividade na 
adoração. Para um evangélico baptista estes ídolos são facil-
mente rejeitados em respeito ao texto bíblico. Porém, existem 
ídolos, ou falsos deuses, que podem ser fabricados no coração 
do homem sem este se dar conta e perturbar a adoração de 
um cristão que procura viver uma aliança sincera e exclusiva 
com Deus. 

Pr. Rui Sabino

Tim Keller ajuda-nos a compreender a facilidade com que se pode criar um ídolo no coração humano. Diz 
Keller: “Um ídolo é qualquer coisa mais importante do que Deus para a sua felicidade, para o sentido da 
vida ou sua identidade. Portanto, ídolos não são coisas más; são na verdade, coisas boas transformadas 
em supremas, absolutas.
Um ídolo, ou um pequeno deus é qualquer coisa que dá sentido à nossa vida. De quem procuramos rece-
ber alguma coisa que supostamente devíamos procurar no Deus verdadeiro.” 
Os ídolos “oferecem” coisas boas como segurança, prazer, alegria, conforto, controlo, sentimentos, rea-
lização etc. Os ídolos podem ser pessoas que amamos, a carreira ou o dinheiro que esforçadamente 
procuramos obter para o bem da nossa família. Tudo aquilo que retira da nossa vida a primazia de Deus 
transforma-se num ídolo a quem podemos adorar ou a quem nos podemos submeter. Tudo aquilo em 
que colocamos a nossa esperança e segurança, acima do que Deus pode fazer por nós, transforma-se 
num ídolo no nosso coração.
É importante percebermos se existe alguém, ou alguma coisa, na nossa vida que nos dá mais alegria do 
que Deus, com quem contamos mais do que Deus. Se tal existir poderá estar a ocupar o lugar que Deus 
devia ter na nossa vida.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja durante o período Covid. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo Retiro a ser realizado de 22 a 24 Out. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
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
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

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Retiro 
Nosso retiro vai acontecer dos dias 22 a 24 de 
Outubro. Para facilitar o pagamento, os inscri-
tos podem já fazer a transferência dos valores 
para o IBAN da igreja:
PT50.0033.0000.00060445260.05
Adultos - 45€
Até 3 anos - 4,50€
Dos 4 aos 6 anos - 13,50€
Dos 7 aos 11 anos - 22,50€
Autocarro - 11€ por pessoa

Os comprovativos de transferência devem ser 
enviados para geral@igrejabaptistaqueluz.com
 
Mais informações: 
Jorge Sousa - 915 814 201 
Sheila Lopes - 918 473 352
Ruben Bento - 925 797 864
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