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CamInhaR Com jesus onTem, hoje e semPRe

Em que é que a sua vida é di-
ferente por ter Jesus como seu 
Senhor?

Sente o mesmo desejo que 
Paulo sentia a ser semelhante a 
Jesus?

De que forma o seu futuro 
encontro com Jesus altera a sua 
vida no presente?

Texto base: Filipenses 4:12-17

A igreja de Filipos tinha sido plantada por Paulo e Silas no 
decorrer da segunda viagem missionária (Atos 16). Fili-
pos estava na rota comercial que ligava a Ásia à Europa. 
Tinha uma localização estratégica para o avanço do Reino 
de Deus. Porém, depois de Paulo sair da igreja, entraram 
judaizantes e libertinos. Os judaizantes eram judeus que 
aceitavam Jesus como o Messias prometido, mas que afir-
mavam veementemente que era necessário continuar a 
observar a Lei de Moisés para se alcançar a salvação. Desta 
forma, diminuíam a eficácia do sacrifício de Jesus e afirma-
vam a salvação pela cooperação humana. 
Já os libertinos diziam aceitar de tal maneira a graça da salvação que pecavam indiscriminadamente 
sem se importarem com isso, uma vez que Jesus já os tinha perdoado. Eram uma espécie de cristãos 
à prova de pecado!
É entre estes dois opostos que o apóstolo fala da sua postura cristã. Paulo usa a metáfora do atleta 
olímpico que está numa corrida e procura dar o melhor para alcançar o prémio da vitória.   Nesta 
metáfora, a corrida corresponde à vida cristã e o prémio à recompensa da vida eterna. Paulo ansiava 
chegar ao céu para ser transformado pelo Senhor Jesus e viver com ele por toda a eternidade. Esse 
desejo de Paulo era a sua razão de viver. 
Paulo tinha consciência da sua imperfeição, mas não se resignava ao pecado. Queria ser perfeito 
como o Senhor Jesus, queria ser achado fiel até ao dia em que cortaria a meta da vida e chegaria à 
presença do Senhor.
O apóstolo dá assim nota de viver na terra com os olhos no céu, Deste modo, caminho em direção 
à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no Céu por meio de Cristo Jesus (Fl 4:14).
A vida eterna não era uma realidade distante, nem um fator secundário da sua vida. Paulo vivia na 
expectativa do dia que chegaria à presença do Senhor Jesus. 
Esta postura de vida obrigava-o a lutar com a sua carne e a procurar a santificação no dia a dia. Dava-
lhe uma visão do que era importante e prioritário na sua vida. Isso explica as três viagens missioná-
rias, as igrejas plantadas, os líderes que preparou, os milhares ou milhões de pessoas salvas pelo seu 
ministério e a capacidade de sofrer tantos problemas para cumprir a missão de Jesus.
O apóstolo diz aos filipenses que esta postura de insatisfação santa, este desejo que manifestava 
em querer ser como Jesus devia ser vivido também pelos filipenses e por todos os cristãos com uma 
fé madura, Todos nós, que já somos adultos na fé, devemos pensar assim. Mas se alguns pensam 
doutro modo, Deus lhes fará ver as coisas. (v.15).



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online.

Pelo culto de aniversário, pela Madalena e Tomás que foram baptizados.

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

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança.

Pelo EVM: preparação do próximo ano lectivo.

Seminário: novo mestrado, preparação do novo ano lectivo, liderança, professores, 
alunos.

Pela CBP,  Igrejas sem pastor.

Pelos Acampamentos e seus participantes.

Tempo Covid:
   - Cura para o nosso país
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes
   - Vacinação.

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

Como IBQ, temos uma história bonita de 67 anos. O Senhor tem sido gracioso connosco e tem-nos 
ajudado a cumprir a sua missão. Mas queremos também nós continuar a caminhar para a “meta” 
(v.14). Desejamos continuar a viver com Jesus no dia a dia, manifestando uma insatisfação santa 
com o que alcançamos e nutrindo um desejo de querer ser mais como Jesus. Todos os planos que 
podemos fazer e todos os desejos que temos para o futuro passam por caminhar com o Senhor em 
fidelidade.
Desejamos crescer em maturidade de fé. Ter uma fé inteligente para que saibamos como aplicá-la 
nos múltiplos contextos da vida.
Desejamos crescer como corpo. A fé vive-se em comunidade, em igreja, pois foi assim que Jesus 
planeou e definiu. Que possamos ser uma igreja onde a amizade, o amor e o cuidado se torne cada 
vez mais o padrão dos nossos relacionamentos fraternos.
Desejamos participar na missão de Deus. Queremos aliar-nos a Jesus para cumprir a missão que 
ele nos confiou, de o fazer conhecido no mundo. Devemos fazê-lo com todo o empenho, quer em 
Queluz e até onde a nossa influência puder chegar.
Se podemos dizer que ao longo de 67 anos caminhámos com Jesus, desejamos poder continuar a 
fazê-lo hoje e sempre.

Pr. Rui Sabino



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
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

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.

Aniversário IBQ - Oferta Especial
Se não tiveste a oportunidade de contribuir 
para a oferta especial de aniversário, ainda po-
des fazê-lo através de uma transferência ban-
cária para PT50.0033.0000.00060445260.05. 
A tua oferta é fundamental para as obras 
necessárias do nosso templo. Queremos rece-
ber todos da melhor forma, num espaço digno 
para Deus e para as pessoas.

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

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

