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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

O PODER DE UMA ORAÇÃO DE ARREPENDIMENTO

Qual a diferença entre arrepen-
dimento e remorso?

Tem o costume de confessar os 
seus pecados ao Senhor?

As suas orações revelam verda-
deiro arrependimento? 

Existe alguma coisa na sua vida 
que necessita do perdão de 
Deus?

Passagem base: 2 Reis 21:1-16

Manassés signifi ca “aquele que se esqueceu”. Ele esque-
ceu-se de Deus. Ao contrário de seu pai, o rei Ezequias, 
que ti nha sido um homem piedoso, Manassés foi o pior 
homem à face da terra.
Foi idólatra como poucos. Restaurou a idolatria que Eze-
quias ti nha banido de Judá, encheu os átrios do templo 
com altares pagãos a deuses falsos e a todos os astros. 
Chegou mesmo a colocar um ídolo de Achera dentro do 
templo do Senhor.
Manassés foi um devoto do oculto, prati cou adivinhação, 
astrologia, espiriti smo e magia. Era um astrólogo, um 
bruxo altamente comprometi do com as trevas, chegando a oferecer o seu próprio fi lho ao deus 
Moloque.
Manassés infl uenciou o seu povo, que desviou do Senhor, e fez tudo o que desagradava a Deus. 
Era um assassino - as Escrituras referem que encheu Jerusalém de sangue inocente. Segundo a 
tradição, é atribuída a Manassés a morte do profeta Isaías. A sua vida, bem como a do seu povo, 
suscitou a indignação e a ira do Senhor.
A Assíria invadiu Jerusalém e levou Manassés para a Babilónia, como um troféu de guerra. Na 
angústi a e sofrimento, Manassés quebrou o seu orgulho, percebeu que precisava de Deus, ar-
rependeu-se do seu pecado e “humilhou-se profundamente” diante do Senhor. Por incrível que 
possa parecer aos olhos humanos, Deus, que é rico em misericórdia e graça, perdoou Manassés. 
Restaurou-lhe o poder sobre Judá e este viveu o resto dos seus dias em fi delidade ao Senhor. 
Limpou a idolatria de Judá e orientou o seu povo para os caminhos do Senhor.
Esta história revela-nos o poder de uma oração de arrependimento. Deus jamais rejeita um cora-
ção arrependido. Por maiores que sejam os pecados, o Senhor está sempre disposto a perdoar, 
quando um homem se arrepende.
A oração de arrependimento tem o poder de nos reconciliar com Deus.

Pr. Rui Sabino



Temas de Oração

GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Porque Deus é o Senhor, em bons e maus tempos. 
Pela nossa Igreja: membros, famílias, visitantes.

Nossos pastores e obreiros.

Protecção física e espiritual da Igreja. 
EVM 
CBP: igrejas mais pequenas  
Seminário. 
Membros mais idosos e doentes, que têm estado impedidos de frequentar os cultos.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

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

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

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pw-
d=dHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html


