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adoraÇÃo Como estILo de VIda

Tem vivido mais sobre a in-
fluência do Espírito Santo ou 
sob a influência da sua natureza 
carnal? Porquê?

Quanto tempo por dia se dedica 
a nutrir-se espiritualmente? 
Pode fazer melhor? Como?

Quando temos fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador 
e nos unimos a Ele numa aliança de vida, somos salvos e 
ganhamos a vida eterna com Deus. É-nos prometido nas 
Escrituras que, através de Jesus, recebemos o Espírito San-
to que nos liberta do domínio do pecado - “Porque a lei do 
Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado 
e da morte.” (Rm. 8:5)
Porém, uma vida de adoração não se limita a termos sido 
perdoados e a usufruirmos da presença de Deus em nós, 

Pr. Rui Sabino

através do Espírito Santo. O adorador procura viver segundo a vontade de Deus. Ao receber o Espí-
rito Santo, fica capacitado para viver em submissão e fidelidade ao Senhor. Porém, enquanto viver 
deste lado da eternidade, continua a debater-se com a sua natureza humana, que teima em ser 
insubmissa a Deus, e que muitas vezes se fascina com o pecado. Por isso, Paulo disse que “... os que 
se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas os que se inclinam para o Espírito, das 
coisas do Espírito.” (Rm 8:5)
A dificuldade de um adorador não está em ouvir a voz de Deus ou em sentir a sua presença, mas 
em permanecer fiel e em submissão constante ao Senhor que o salvou da morte e do pecado. Paulo 
expressou aos Romanos esta luta na sua vida espiritual: “Então, ao querer fazer o bem, encontro a 
lei de que o mal reside em mim.” (Rm. 7:1)
Isto significa que, apesar de estarmos preparados a cumprir a vontade de Deus e de sentirmos o 
desejo de o fazer, continuam a existir em nós duas naturezas: a carnal e a espiritual. Cabe, pois, ao 
adorador alimentar a sua natureza espiritual, a fim de vencer os seus instintos carnais e assim viver 
como um filho de Deus – “Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra 
vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai.” 
(Rm. 8:15)
Se um cristão se empenhar em procurar desenvolver uma relação de intimidade com Deus, através 
da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão da igreja e, bem assim, se procurar desenvolver as dis-
ciplinas espirituais, poderá caminhar na dependência do Espírito Santo. A caminhada de adoração 
faz-se dia-a-dia. Se, porém, um cristão descorar os seus momentos devocionais com o Senhor Deus 
e o seu tempo livre for entregue à televisão, redes socias e outros entreténs, naturalmente, será 
dominado pela sua natureza carnal.
Jesus salvou-nos para vivermos em adoração e afastados do pecado, cabendo-nos a nós fazermos 
as escolhas. 



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bênçãos do Senhor até este momento. 

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

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelas decisões e mudanças que terão que ser realizadas. 

Pela reabertura das aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

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

Churrasco IBQ // Palavra da Vida
Seguindo as normas da DGS todas as pes-
soas com idade superior a 12 anos que vão 

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

participar do evento devem ter Certificado de 
Vacinação completa (2 doses), ou certificado 
pós infeção.
Os que ainda não o possuem, devem ter ou 
fazer teste rápido à COVID-19 nas 48h anteriores 
ao churrasco (devem fazer este teste antes de 
reunir com os irmãos para a viagem no sábado).

A concentração para a partida será no Palácio 
de Queluz às 9h.
Os que vão de boléia devem estar na IBQ às 
8:30 em ponto para encontrarem com os res-
petivos motoristas. 
O ir. Jorge Sousa informará aos que vão de 
boléia em qual carro irão.

Responsáveis pelos transportes:
Sérgio Conrado - 913931204
Tiago Branco - 933734535

O pagamento poderá ser feito no local ou 
preferencialmente através de transferência 
bancária para o IBAN da Igreja.
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Mais informações: Jorge Sousa - 915814201
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