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PrÍnCIPe da Paz

Tem dificuldade em confiar em 
Deus? Porquê?

Como termina a tensão entre a 
sua vontade e a vontade de Deus 
quando estas são opostas?

A sua vida reflete o tempo 
de trevas ou o tempo de luz? 
Porquê?

De que forma Jesus é o seu Prín-
cipe da Paz?

6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo 
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Con-

selheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz;
Isaías 9:6

Os primeiros sete versículos do capítulo 9 de Isaías falam-nos de 
Esperança. O profeta anuncia a chegada do Messias que traria uma 
vida completamente diferente daquela que o povo de Israel tinha 
vivido nos últimos séculos. A incredulidade e a idolatria demonstra-
da na vida do povo de Deus levou-o à separação das tribos em dois 
reinos - Norte e Sul - e a uma gritante desconsideração pelo Senhor, 
com o qual tinha estabelecido um pacto.
Essa incredulidade e idolatria é espelhada na vida do Rei Acaz 
(cap.7), que decidiu não ouvir o Senhor e foi pedir ajuda ao Império 
Assírio, a quem pagou com ouro da Casa do Senhor, para resolver a 
ameaça da aliança Israel/Síria. 

Pr. Rui Sabino

Acaz, em dificuldade, preferiu confiar na força dos homens em vez de esperar em Deus. A atitude de Acaz fez com 
que Isaías profetizasse um tempo de trevas para a nação. Esses tempos de trevas culminaram no exílio a Norte, 
através do Império da Assíria, e a Sul, através do Império da Babilónia.
Mas o Senhor jamais abandou o seu povo e a vinda do Messias era a evidência de que Deus continuava a amar a 
Israel.
O Messias traria luz, ou seja, o fim do sofrimento (v.1-2). Traria alegria, como a alegria do agricultor no dia da ceifa 
e do soldado no fim da guerra.
O jugo, a vara e o cetro são símbolos de autoridade forçada. O Messias transformaria a opressão em liberdade 
(v.4). O cansaço e o sofrimento do povo seriam destruídos e viria um tempo de paz. 
Essa mudança estava alicerçada no Messias pois tinha sido ungido com poder para governar - “o governo está 
sobre os seus ombros”. 
Ele seria um “Maravilhoso Conselheiro”, pois teria sabedoria para governar e conselhos indispensáveis à salvação 
do povo. “Deus forte”, pois, ao contrário de Acaz, teria poder para proteger o seu povo de qualquer inimigo.  “Pai 
da eternidade”, pois sendo eterno poderia cuidar eternamente do Seu povo. Todos estes atributos culminam no 
“Príncipe da Paz” - a paz de Deus não se limitava à ausência de guerra, mas a uma vida abundante, que no texto 
é ilustrada com a luz que resplandece no meio das trevas. A Shalom (paz) implicava alegria, liberdade, harmonia, 
bem-estar, prosperidade. Era a vida sob a direção e o cuidado de Deus.
Jesus é este Messias que veio permitir ao homem um encontro com o Rei dos Reis e a possibilidade de viver a vida 
abundante sob a direção da Sua vontade. Essa vida vive-se hoje, no nosso dia-a-dia, mas um dia será vivida em 
plenitude, por toda a eternidade, e assim se cumprirá de forma perfeita a profecia de Isaías.
Celebrar o Príncipe da Paz é viver sob a direção de Deus, abdicando de viver segundo a nossa força e sabedoria. 
É confiar, dia-a-dia, no governo e na direção de Deus. É viver em aliança com o Senhor e aprendermos a confiar 
naquele que veio ao nosso encontro para nos dar a vida abundante e eterna.



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

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

Pela reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja para o novo ano. 

Pela celebração do Natal e oportunidades de testemunho. 

Pelos concertos  EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção perante nova subida desta doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

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

Cabaz de Natal
Um cabaz pode fazer a diferença para uma 
família neste Natal.
Faça parte desta campanha!
Mais informações: Henrique Cavaco

Culto de Natal
Estamos a preparar o próximo domingo com 
muita alegria. Alegria esta que queremos 
partilhar com todos: Jesus nasceu! Juntem-se 
a nós a partir das 10h30 e convidem amigos 
e familiares para esta grande festa com Deus.  
 
Nota: Não haverá Escola Bíblica Dominical.
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