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Chamados para servIr

O que levou a igreja de Jerusalém à 
murmuração? Que consequências 
poderia ter essa murmuração? 

Porque é que os apóstolos quiseram 
dedicar-se à oração e ao estudo da 
Palavra?

Quais os requisitos espirituais dos 
sete irmãos eleitos? 

Os requisitos espirituais dos sete 
irmãos são ajustados à tarefa que 
receberam? Porquê?

Passagem base:  Atos 6:1-7
Uma igreja cheia do Espírito Santo pode, de um momento para o 
outro, passar por um grande problema que coloque em causa a 
sua unidade e ministério. 
A igreja de Jerusalém é um destes exemplos. Aqueles irmãos vi-
ram a igreja ser dirigida pelo Espírito Santo e a crescer abrupta-
mente. Se, no capítulo 1 (At.1:15), temos uma assembleia com 
cento e vinte pessoas, no capítulo 6 a igreja cresceu de tal forma 
que devia ter entre seis a sete mil pessoas (At.2:41; 4:4). É-nos 
contado também que a igreja perseverava na oração, no ensino 
e tinha uma comunhão sobrenatural – “Da multidão dos que cre-
ram era um o coração e a alma” (At.4:32a).
Esta igreja maravilhosa, onde milagres aconteciam e as conver-
sões eram diárias, tinha como um dos ministérios mais fortes o 
sustento dos mais desfavorecidos. Foi precisamente sobre este ministério que surgiu uma murmuração que 
podia ter dividido a igreja entre os judeus locais e os judeus que tinham nascido fora de Israel (os helenistas). 
As viúvas dos helenistas não estavam a receber a ajuda social e houve uma murmuração entre o povo. 
Murmuração é sinónimo de maledicência. É caracterizada pela reclamação, pela acusação e tem a capacida-
de de levar o ouvinte a colocar os seus olhos no problema e a esquecer tudo o que Deus tem feito no seio 
da igreja. A murmuração traz o descontentamento geral e, uma vez que é feita sub-repticiamente, é difícil 
controlar, espalhando-se rapidamente por toda a comunidade.
Os apóstolos trouxeram uma solução. Convocaram uma grande reunião e definiram quais as suas principais 
funções: oração e estudo da Palavra. Depois, definiram critérios de seleção dos servos que iriam desenvolver 
aquele ministério social: “homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria” e pediram para a 
igreja escolher sete homens. 
É curiosa a exigência espiritual para servir alimentos a pessoas pobres! Não creio que os apóstolos tivessem 
sido demasiado zelosos. O que podemos compreender é que servir ao Senhor, seja no que for, nunca é uma 
tarefa menor. Servir o Rei dos Reis é para aqueles que desejam fazê-lo, que são cheios do Espírito Santo e dão 
bom testemunho na igreja.
A solução dos apóstolos passou por chamar a igreja à responsabilidade do serviço. Uma igreja que que está 
disposta a ouvir a voz do Espírito Santo e a assumir a responsabilidade da missão, seja no que tiver que fazer, 
torna-se uma igreja mais forte. 
O grande exemplo que nos inspira é o do próprio Jesus que, sendo o criador dos céus e da terra, curvou-se 
diante de homens, com uma bacia de água e uma toalha, para lhes lavar os pés; e que não se coibiu de ir 
ao calvário para nos conquistar para si. Tudo o que pudermos fazer na igreja e no Reino de Deus nunca se 
comparará ao serviço de Jesus.
Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que não se envolve em murmurações, mas sim em serviço, com um 
sentimento de honra e privilégio.

Pr. Rui Sabino



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 on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo workshop sobre famílias no próximo sábado. 

Pelo Concerto de Encerramento EVM. 

Pelo Seminário em final de semestre. 

Pelos nossos estudantes e professores em final de ano lectivo. Estudantes em exames. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 
Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

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

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
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

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

Workshop - Como falar com seus filhos
Quem educa? Pai ou Mãe? 
E os avós, onde ficam? 
O que diz a Bíblia sobre educar, disciplinar e 
repreender? 
O que diz a Ciência sobre isto? Será que se 
contradiz?
O Ministério de Famílias fará um workshop 
sobre este assunto neste sábado, 18, às 16h 
no salão principal da IBQ. Participe!

Concerto de Encerramento EVM
O Espaço Vida e Música terá seu Concerto de 
Encerramento neste domingo às 19h no audi-
tório do Seminário da Torre d’Aguilha.
Ore por este evento e convide amigos!
Local: Quinta da Torre d’Aguilha 2785-599
São Domingos de Rana


