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o Povo Que lança sementes

Tens te identificado com Jesus, no 
teu dia a dia? Como?

Quem estuda ou trabalha junto de 
ti, vê que tu és um “Cristão”?

Quando começaste a caminhar na 
fé, qual foi importância de teres tido 
pessoas ao teu lado?

Tens sido “Barnabé” na vida de 
alguém?

Quem, na tua igreja, família ou local 
de trabalho precisa de encoraja-
mento?

Passagem base: Atos 11.18-26
Versículo chave: Atos 11.26 “Em Antioquia, foram os discípu-
los, pela primeira vez, chamados cristãos.”
O capítulo 11, narra o regresso de Pedro à igreja em Jerusa-
lém. Após a chegada do Apóstolo, os irmãos da igreja, no-
meadamente os que eram a favor da circuncisão, questiona-
ram Pedro acerca da sua estadia em casa de Cornélio. Pedro 
é inquirido, sobre o porquê da sua permanência em casa de 
gentios e sobre o facto de estes terem ouvido e recebido a 
mensagem do Evangelho e crido. Entretanto Pedro relata-lhes 
por ordem todos os pormenores da visão do lençol com os 
animais, da voz que dizia, “mata e come” e de como Deus lhe 
tinha revelado que ele não considerasse impuro ao que Deus 
purificou. Pedro acrescentou ainda que aceitou o convite para 
ir a casa de Cornélio, porque o Espírito lhe tinha falado para ir 
(v.12). O mesmo Espírito que desceu sobre todos os que esta-
vam na casa, e fez com que todos cressem na mensagem de 
Jesus e fossem batizados. Depois desta explicação à igreja, a 
conclusão dos irmãos foi que: E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizen-
do: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. (Atos11.18) 
Lucas volta a relatar os efeitos da perseguição que assolou toda a igreja em Jerusalém, e fez com que 
muitos fossem dispersos por várias cidades, mas que ao fugirem, iam partilhando o Evangelho. Dos que 
fugiram, uns só partilhavam com os Judeus, mas outros que eram de Chipre e Cirene anunciavam o Evan-
gelho também aos gentios na cidade de Antioquia. O número de crentes nesta cidade aumentou e as no-
tícias de que o Evangelho estava a ser bem recebido chegou até aos Apóstolos em Jerusalém que decidem 
enviar um irmão chamado Barnabé para Antioquia. Barnabé era o homem ideal para ser enviado. O seu 
nome significa “filho da consolação”. Barnabé tinha várias características no seu carater que certamente 
seriam uteis àquela comunidade em Antioquia. Ele era um encorajador, ele era um homem honesto, fiel 
e de confiança. Era alguém altruísta e que poderia ensinar os gentios a palavra de Deus, mas sobretudo 
Barnabé era: Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. (Atos 11.24)
Ao chegar à cidade Barnabé percebe a dificuldade da missão e decide ir buscar Paulo a Tarso para que 
este o possa ajudar, no ensino do Evangelho no meio da cultura helénica. Durante um ano Barnabé e Pau-
lo ensinaram aqueles gentios na palavra de Deus e o resultado estava a vista de todos naquela cidade, ao 
ponto de os chamarem pela primeira vez de Cristão. Este termo “Cristão” era dito no sentido pejorativo 
e escarnecedor, pois significava “aquele que segue o crucificado” e “aquele que é do partido de Cristo”. 
Importa referir que se os habitantes da cidade de Antioquia chamaram aqueles discípulos de “Cristão”, é 
porque havia uma clara e visível identificação com a pessoa de Jesus Cristo. Fosse pela sua forma de amar 
o próximo, de trabalhar honestamente, por ser um agente de reconciliação no seio dos seus relaciona-
mentos. Eles espalhavam o bom aroma de Jesus, ao ponto de terem sido chamados de Cristãos.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelo período de férias e descanso concedido à nossa Igreja. 

Por todos os que colaboraram neste período. 

Pelas obras de pintura e restauro que têm sido realizadas no nosso espaço e pelos 
irmãos delas encarregues. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online.

Pelos jovens casais a realizar o seu matrimónio nesta altura: Rúben e Ruth Chama, 
Filipa e Mateus Ferraz, Priscila e João Martins. Que o Senhor os abençoe. 

Pelo retomar de todas as actividades da Igreja sob a direção do Senhor. 

Pelo sonho de podermos vir a ter novas instalações. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

04  Pr. João Ribeiro
11  Pr. João Ribeiro

18  Pr. Rui Sabino
25  Pr. Rui Sabino

o púlpito em setembro

01  Edite Silva
        Gabriel Barros
        Maria Clara Soares
03  Ester Borges
07  António José Bento
        Eduarda Arantes
08  Isabel Pires

12  Adriana Sabino
15  Miriam Conrado
16  Américo Delgado
18  Rebeca Couto
        Gabriel Carvalho
        Gerardo Belo

19  Edna Costa
21  Eva Ribeiro
        Miguel Sabino
23  João Ribeiro
27  José Guedes
28  Gabriela Castilho

Parabéns!

Pr. João Ribeiro

Hoje, como povo de Deus no mundo, temos a enorme tarefa de nos identificarmos com Jesus e de amar 
o nosso próximo. Todo o cristão que não nutre um amor pelos perdidos, está em necessidade séria de 
autoexame e arrependimento.
O Reino de Deus precisa de pessoas comuns, que ousam identificarem-se com Jesus no seu dia a dia. Pes-
soas que ousam partilhar a mensagem de amor e a salvação em Jesus Cristo. O Reino precisa de homens 
e mulheres, líderes e encorajadores de outros. Barnabé é um exemplo de um homem que vivia neste 
mundo, mas para outro Reino. Seja um encorajador, espalhe sementes, partilhe o evangelho e seja povo 
que Deus quer no mundo, com os olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.



agenda e notícias
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

Churrascada IBQ
No sábado teremos nossa Churrascada na PV 
- Palavra da Vida a partir das 9h30.
Os pagamentos podem ser feitos através de 
transferência bancária para o IBAN da Igreja: 
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05 ou 
por MBWay para o Jorge Sousa - 915814201
Os comprovativos devem ser enviados ao 
João Yanga - 926723847

As boléias sairão da IBQ às 8h30. O mapa 
com a organização das boléias foi publicado 
no grupo do WhatsApp da Igreja.


