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ConVeRsa de ToLos

O que significa para si ir ao 
templo (Igreja)?

Nas suas orações procura ouvir 
Deus?

Tem cuidado nas palavras que 
dirige ao Senhor?

Existe algum compromisso que 
tenha feito com o Senhor e que 
não tem cumprido?

A solitude é uma disciplina espiritual que é muitas vezes chamada de 
“tempo a sós com Deus!”. É um isolamento positivo, intencional, em 
que nos encontramos connosco e com Deus. Na solitude, a vida é pen-
sada e refletida a partir da Palavra de Deus. 
O livro de Eclesiastes, todo ele, é uma reflexão sobre a vida (vs.1:13). O 
rei Salomão (vs.1:1), que se identifica no livro como o “pregador” (vs. 
l.1), procura entender o propósito da vida. No início, começa por dizer 
que “tudo é vaidade!” (v.2), mas no fim do livro chega à conclusão de 
que o objetivo de viver é temer o Senhor (vs.12:12-23)
No capítulo 5:1-7, o pregador faz uma reflexão sobre um adorador 
que vai ao templo entregar um sacrifício ao Senhor. Nessa reflexão 
podemos perceber a postura de temor que o adorador deve ter na 
sua relação com Deus.
O pregador começa por aconselhar a ida ao templo com um sentimen-
to de reverência, ciente da importância de estar na casa do Senhor. 
“Guarda o pé, quando entrares na Casa de Deus” (vs.1). Seguidamente, aconselha o adorador a ouvir Deus. Mais do 
que balbuciar palavras sem sentido e pensar que o rito lhe perdoaria os pecados, o adorador devia estar em silêncio 
e compreender o significado de um sacrífico: a misericórdia e graça de Deus ao aceitar um animal em substituição da 
vida do adorador.
Entendemos, portanto, que na sua relação com Deus é necessário o adorador pare e fique em silêncio para escutar o 
que o Senhor lhe diz. Ouvir Deus é um princípio de adoração que revela temor e obediência.
O pregador aconselha também recato nas palavras: “Não te precipites com a tua boca” (vs.2). O Senhor não é igual 
ao homem, é Deus soberano que habita os céus. As palavras que lhe endereçamos devem ser pensadas e não devem 
expressar compromissos destituídos de consciência, desarraigados do coração. Os votos que os adoradores faziam no 
templo deviam ser cumpridos logo que possível. Os adoradores que, na emoção de um ato religioso, decidiam assumir 
compromissos com Deus sem verdadeiramente pensarem nas palavras que assumiam eram tidos como pessoas que 
proferem conversa de tolos (v.4). 
O nosso povo costuma dizer que “palavras leva-as o vento”, desvalorizando os compromissos assumidos por elas. 
Porém, com Deus não é assim, o Senhor valoriza o que dizemos e as nossas palavras têm valor de compromisso de 
honra diante Dele. Negar um compromisso assumido é um pecado e coloca-nos diante de Deus em posição de deso-
bediência.
No corre-corre da vida, por vezes é difícil parar para ouvir Deus e falar com total consciência do que dizemos. As ora-
ções são muitas vezes monólogos em que não é dado tempo ao Senhor para responder. Podem também não passar de 
intenções espirituais bonitas, mas destituídas de consciência.
Deus deseja que a nossa relação consigo seja verdadeira, séria e profunda. Deus é íntegro e não existe outra forma de 
estarmos diante dele. Nesta passagem do adorador que vai ao templo ofertar um sacrífico, podemos compreender 
que Deus valoriza um encontro connosco, dá atenção ao que lhe dizemos e espera ser ouvido.
A solitude é uma disciplina espiritual que promove este encontro e esta atitude de temor que o adorador deve expres-
sar na sua relação com o Senhor.
É importante definir um tempo determinado para este encontro “a sós com Deus”, para que o corre-corre da vida não 
nos prive de aprofundar e desenvolver a intimidade com o Senhor.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos que têm chegado à nossa Igreja. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pelos próximos baptismos e aniversário da Igreja. 

Pelo EVM e seu ministério. 

Pela CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Pelos Acampamentos e seus participantes. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

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

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

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

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

