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PensamenTO sÃO, Vida sÃ

Tem dificuldade em obedecer 
à exortação de Paulo para ter 
pensamentos edificantes?

Quem define mais a sua manei-
ra de pensar: a Palavra de Deus 
ou os valores da sociedade?

Que importância dá ao estudo 
bíblico? Tem o hábito de estu-
dar a Bíblia por si mesmo ou 
limita-se ao tempo de estudo 
em igreja?

Como é que a Palavra de Deus 
pode transformar a sua maneira 
de pensar?

Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitá-
vel, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo 
o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, 
seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8

O apóstolo Paulo, no último capítulo da carta aos Filipenses,  exorta 
a igreja a permanecer firme no Senhor (Fil. 4:1).
Uma das exortações que lhes deixou foi que tivessem cuidado com 
os seus pensamentos. Os filipenses deveriam ocupar a mente com 
pensamentos virtuosos e que trouxessem louvor ao Senhor (Fil.4:8). 
Esta exortação, no contexto do império romano, era audaz e ra-
dical, pois não era fácil ocupar a mente com pensamentos sãos e 
edificantes quando império possuía uma cultura opressora, injus-
ta, imoral e idólatra.
Hoje em dia, esta exortação permanece igualmente difícil de obe-
decer. Pois, na nossa sociedade, defende-se que cada um tem a sua 
verdade. O dinheiro é mais valioso que as pessoas, a justiça em mui-
tas ocasiões continua a favorecer os mais ricos e poderosos. O sexo 
é um deus adorado e não existe pudor pelo que é respeitável, antes, 
aquilo que é imoral é que é engraçado, vende muito, é atrativo e 
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desejável. Manter a mente sã numa atmosfera paganizada era, e continua a ser, extremamente difícil. 
A exortação de Paulo colhe o acordo da generalidade dos cristãos. Porém, a vida faz-se na terra e não no céu, pelo 
que é preciso ‘remar contra a maré’, numa sociedade caída e com valores contrários ao Reino de Deus.
As quatro ou cinco horas semanais que os cristãos passam numa igreja, como a IBQ, onde escutam ensino bíblico, 
não é de todo suficiente para contrabalançar a quantidade de informações pagãs que recebem em muitos contex-
tos. Nem tampouco permitirá que tenham mentes renovadas que lhes permitam experimentar de forma efetiva a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus (Rom.12:2).
A disciplina espiritual do estudo bíblico é uma ferramenta muito importante para crescimento espiritual, bem 
como para ajudar os cristãos, de todos os tempos, a terem pensamentos edificantes, de acordo com a exortação 
do apóstolo.
O estudo bíblico permite conhecer Deus e a sua vontade. Dá a capacidade ao cristão de discernir o certo do errado, 
o bom do mau, o que convém do que é prejudicial, o que traz louvor ao Senhor do que indigno.
O autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, e eficaz (Heb.4:12). Ela tem a vida do próprio Deus e vivifica 
aqueles que leem. 
É eficaz porque contém o poder de Deus. O mesmo poder que deu origem ao universo está na revelação escrita 
a que chamamos Bíblia. O estudo bíblico permite ao cristão discernir os seus pensamentos e os propósitos do 
coração, comparando-os com a perfeição de Deus.
É nessa relação de intimidade, vulnerabilidade e dependência humana diante do Senhor que o cristão é santifica-
do e transformado pelo carácter de Jesus Cristo.
Portanto, o estudo bíblico é uma disciplina espiritual fundamental para o crescimento espiritual e devemo-la pra-
ticar em igreja, em família e enquanto indivíduos.



Temas de Oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pela Campanha Famílias que Oram por Famílias.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

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

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
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

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.
Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Chá com Graça
Como manter a alegria em tempos difíceis? 
Será mesmo possível?  
Venha descobrir como, no dia 24 de Abril, no 
Chá com Graça (online)!  
A oradora será a Dra. Cassiana Tavares 
(Psicóloga Clínica e do Trabalho). 
A não perder!

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9%0D

