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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

Passagem base: João 11:25-26; João 19:11-18
Versículo chave: João 11:25 

Jesus, no último milagre público que fez antes de enfren-
tar a cruz, ressuscitou Lázaro. Ao ressuscitar Lázaro, quatro 
dias após a sua morte, Jesus afirmou-se como Messias e 
como o Senhor da vida, perante a perplexidade das pes-
soas. Mas o maior e mais surpreendente de todos os mila-
gres foi a sua ressurreição. No Calvário, Jesus enfrentou a 
pior das pandemias que alguma vez existiu, o pecado. Ali 
na cruz, exposto ao vírus do pecado, assumiu como seus 
os pecados dos homens e pagou o resgate das suas vidas 
com a sua própria vida. Contudo, não se deixou infetar e 
continuou sendo santo. Por isso, a morte não o segurou e 
ao terceiro, dia como havia dito, ressuscitou!

A ressurreição é a vitória sobre a condenação da morte. É 
a conquista a vida eterna para todos os que creem em Je-
sus. Desde aquele domingo precioso, os cristãos por todo 
o mundo nunca mais deixaram de anunciar a vida eterna, 
pois Jesus é a ressurreição e a vida.

Jesus é a Ressurreição e a Vida

IBQ em Missão

Como é que a certeza da vida 
eterna interfere nos seus planos, 
escolhas, decisões e na sua pers-
petiva de vida?

A ressurreição de Jesus é um 
assunto que tem partilhado com 
os descrentes?

Porque devemos partilhar a 
ressurreição de Jesus?

O que tira a nossa ousadia e ale-
gria de partilhar a ressurreição?

As pessoas que vivem à nossa 
volta precisam ouvir a mensa-
gem da ressurreição? Porquê?

“Chamo-me Mara Branco, sou pediatra e trabalho no hospital e numa casa de acolhimento de 
crianças e jovens em risco. 
Nestes dias substituímos as consultas presenciais, sempre que possível, por tele-consulta. No 
contacto com os doentes, maximizámos o distanciamento e minimizámos o toque, e as nossas 
faces estão sempre ocultas por máscaras. 
Com os pais e as crianças, tento brincar com a situação de “estarmos todos mascarados” e uso 
mais palavras de ânimo e compreensão, transmitindo esperança em dias melhores. 
Mas, em meio profissional, as maiores necessidades que tenho sentido são as dos colegas mé-
dicos. Estão cansados, angustiados, com medo e mais sós. Tenho conversado mais com estes 
amigos, ouvindo e encorajando. Partilho os links das reuniões da igreja e oro por eles. 

Pastor Rui Sabino



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Por Cristo, nossa Páscoa.
 
Pela nossa Igreja, que continua viva, apesar da situação difícil.

Pela obra que a nossa Igreja deve realizar: anunciar o nome de Jesus, nosso Senhor e 
Salvador. 

Pelos nossos pastores e ministérios. 

Pelos nossos missionários: Pr Alcir Souza, Marcos Carvalho, Peter Verhoef, Matthew 
Melville e suas famílias. 

Pelo nosso pessoal envolvido em Saúde e outros trabalhos. 

Pelos mais idosos e doentes.

Salão de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210 
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom 
Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Várias classes da EBD já estão a ter as suas au-
las online aos domingos às 10h. Os links para 
as reuniões estão disponíveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd
-online.html

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

Agenda

Pastor João Ribeiro

Curar os doentes é a minha profissão. Levar as boas notícias do Amor de Jesus, da vida de es-
perança, paz e alegria que Ele nos oferece é a minha missão.”

A Mara encontrou o seu espaço na missão de Deus, entre os seus pacientes e colegas de profis-
são, investindo tempo com eles. E o irmão, já descobriu o seu “campo missionário”?
 


