
SEMANA | 14 A 20 DE JUNHO

WWW.IGREJABAPTISTAQUELUZ.COM

Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

DAVID VALORIZA O QUE DEUS VALORIZA

Porque é que Deus valoriza a 
família?

Olhando para o mundo, de que 
formas a família tem sido ataca-
da pelo inimigo?

O que podemos aprender com 
David nesta história?

Como tens valorizado a tua 
família?

Pastor João Ribeiro

Passagem base: 1 Samuel 30.1-19
Versículo chave: 1 Samuel 30.6

Deus mais uma vez coloca David numa situação em que 
poderia matar Saul, mas este não o faz. Saul percebe 
que David não tem nada contra ele, por lhe poupar a 
vida pela segunda vez e pede que David regresse a Is-
rael. Porém David como não confia em Saul e não aceita 
o convite, fugindo com a sua família e com os seus 600 
soldados para Gate. Na terra dos filisteus, David faz um 
acordo com o Rei Aquis, de que lutaria do seu lado con-
tra Israel em troca de asilo.
O Rei Aquis deixa Davi e os seus viverem em Ziclague. 
Porém a cidade é atacada, quando David não está. Os 
amalequitas destroem a cidade e levam a família de Da-
vid e as dos seus soldados cativas. Quando regressa a Ziclague, David fica muito angustiado 
por causa das famílias e procura forças no Senhor. “Porém David se reanimou no Senhor” v6. 
O Senhor dá-lhe forças e direção para ele começar a perseguir os amalequitas. Deus provê um 
jovem Egípcio no caminho, que lhes indica onde os amalequitas tinham levado as suas famílias. 
David batalha pela sua família e consegue recuperar, graças a Deus, todos com vida. 
David, o homem segundo o coração de Deus, valorizava a família, porque valorizava o que Deus 
valoriza.

IBQ em Missão 
O meu nome é Marta Miranda, sou brasileira e vivo em Portugal com a minha família há 3 
anos. Quando cheguei, a minha adaptação não foi muito fácil, sentia-me perdida e desampa-
rada. Foi quando Deus me carregou nos seus braços e me deu uma família, a Igreja Baptista 
de Queluz. Os irmãos foram como anjos de Deus na minha vida. Nesse tempo comecei a traba-
lhar em limpezas domésticas. Desde cedo percebi a grande oportunidade e privilégio que Deus 
me estava a dar de partilhar o seu amor. É o que tenho feito: Deus tem-me ajudado e dado o 
privilégio de ajudar outros. Através da minha profissão, entro em casa de muitas famílias e 
testemunho o amor que recebi de Jesus e está disponível a todos. Sinto-me honrada por ter esta 
oportunidade de ajudar muitas pessoas. Deus tem colocado muita gente no meu caminho para 
eu demostrar o amor de Cristo e é isso que tenho feito.
Tg1.27 “A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas 
suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.”



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Porque até aqui nos ajudou o Senhor. 

Pela Sua Igreja, viva e firme pela Sua graça.

Pelo próximo regresso da Igreja às suas instalações, que seja em alegria e segurança. 

Pelos nossos pastores e missionários. 

Pelas igrejas da CBP, especialmente as mais pequenas, e seus pastores. 

Pelo Seminário. 

Por boas decisões sobre o problema de Covid na nossa zona. 

Por segurança nas escolas e no trabalho. 

Pelas famílias.

Agenda e Notícias
Retoma dos Cultos Presenciais
A partir do dia 21 de Junho teremos o retor-
no dos nossos cultos presenciais!

De acordo com as recomendações oficiais de 
segurança da DGS, AEP e CBP foi preparado 
um plano de regresso às atividades religiosas 
da nossa igreja que pode ser lido no nosso site:

https://www.igrejabaptistaqueluz.com/
uploads/1/0/0/5/100506852/regresso_cul-
tos_presenciais_ibq_final_v2.pdf

Os cultos irão acontecer em dois horários: 
10h-11h15 // 12h-13h15 e é necessária a 
inscrição prévia para os mesmos. O culto 
será transmitido em direto no horário das 
12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Zoom
ID da reunião: 893 9800 2971
https://us02web.zoom.us/j/89398002971

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através da 
sua televisão MEO. Procure pelo canal 445778 
na MEO Kanal (botão verde do comando).

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