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Poderosa oraÇÃo

As suas orações são listas de 
bênçãos ou revelam o desejo de 
ter a presença de Deus consigo?

Costuma pedir ao Senhor que o 
fortaleça espiritualmente?

Jesus habita no seu coração? 
Jesus sente-se confortável em 
viver consigo?

A sua vida demonstra o amor de 
Jesus? De que forma?

O que aconteceria se Deus o 
tomasse com toda a sua pleni-
tude?

... v.19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendi-
mento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.

Existem pessoas que trazem na carteira pequenos cartões com 
orações supostamente especiais. A ideia dessas pessoas é a de 
terem acesso a uma espécie de palavras mágicas que, sendo 
proferidas, trazem coisas boas à sua vida e afastam todo o gé-
nero de mal.
Efésios 3:14-21 revela-nos uma poderosa oração de Paulo pelos 
efésios, a qual é considerada por muitos como a oração mais 
ousada que se pode proferir. Quando um cristão se dispõe a 
orar desta forma vai experimentar uma transformação de vida, 
terá uma experiência sobrenatural de fé e usufruirá da vida 
abundante que Jesus prometeu.
Paulo orava ao Pai, de quem tinha recebido a sua nova identi-
dade. O Senhor não era um desconhecido, nem alguém com 
quem tivesse uma relação superficial. Paulo orava com temor 
e intimidade. Estava grato pelo amor e pela graça de Jesus, por 

Pr. Rui Sabino

isso se prostrava diante do Pai: “Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai...”. 
O Apóstolo pede que os efésios fossem fortalecidos pelos Espírito Santo no “homem interior”. O mesmo 
será dizer que intercedia para que o poder de Deus fortalecesse o íntimo de cada efésio, pois tinha a clara 
noção de que a vida espiritual faz-se na força e dependência de Deus.  Paulo desejava que Cristo habitasse 
no coração dos efésios e que eles fossem “arraigados e alicerçados” (v. 17) no amor de Jesus. No entender 
de Paulo, essa experiência de vida só seria possível se os efésios tivessem comunhão com os irmãos, pois é 
na igreja que cada cristão aprende a medida do grande amor de Deus “...qual é a largura, e o comprimento, 
e a altura, e a profundidade” (v.18).
Mas o grande objetivo de Paulo ao pedir o fortalecimento dos efésios era que Cristo habitasse neles, que 
estivessem arraigados no amor, que usufruíssem da maior de todas as bênçãos – ser tomados de toda a 
plenitude de Deus (v.19).
Paulo queria que Deus fosse sobre os efésios com toda a sua glória e que eles transbordassem de Deus. 
Deste modo, os efésios seriam abençoados com a vida abundante de Jesus. Estariam centrados na boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus, cumprindo a missão que Jesus lhes confiou. 
Não existe melhor forma de viver do que estar tomado por um Deus misericordioso, gracioso e amoroso. 
À semelhança daquelas pessoas supersticiosas, os crentes também desejam receber tudo o que existe de 
bom e ser protegidos das coisas más. Por vezes, as orações são transformadas em listas de bênçãos que se 
desejam. Mas, o pedido dos pedidos que devemos fazer ao Senhor, aquele que muda a nossa vida para me-
lhor, não são essas bênçãos circunstanciais, mas a própria presença de Deus com toda a sua glória em nós.



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. 

Pela recuperação dos que tiveram Covid. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo EVM e pelo Seminário a iniciar o 2o Semestre. 

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

Inscrições para o Culto

A inscrição para o culto pode ser feita através 
do website da IBQ.

Entrada mediante apresentação de 1 destes 
3 documentos: 
- Certificado de vacinação completa 
- Certificado de recuperação 
- Certificado de testagem 

No caso de não possuir nenhum destes certi-
ficados, pode trazer e realizar um auto-teste 
à entrada da igreja.

IMPORTANTE
Recomendamos que os doentes de risco e 
as pessoas acima dos 70 anos (inclusive) não 
assistam presencialmente ao culto.
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