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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

deus orIenta a Igreja a resolver os seus problemas

A igreja tem, para si, um gover-
no democrático ou teocrático? 
Porquê?

Consegue não fazer aceção de 
pessoas? Mesmo com irmãos 
de outras culturas e raças?

O que pode fazer para contribuir 
para que irmãos de diferentes 
culturas façam parte da mesma 
igreja?

Porque razão é tão importante 
que a igreja se mantenha unida?

A disciplina espiritual da orientação ensina-nos a dependermos de Deus e a 
perceber a forma como Deus dirige a nossa vida, quer a nível individual, quer 
comunitário enquanto igreja.
Podemos ver claramente a orientação de Deus sobre a igreja de Jerusalém num 
momento muito crítico da História. Muito provavelmente, o maior problema da 
Igreja do primeiro século foi a comunhão entre judeus e gentios.
Não podemos esquecer que, no judaísmo, quando um pagão cria no Deus de 
Israel, tornava-se um prosélito, ou seja, passava a viver como um judeu, acei-
tando a circuncisão e o compromisso de obedecer aos requisitos da lei mosaica.
No início da Igreja, após a ascensão de Jesus, os cristãos eram vistos como uma 
seita do judaísmo. Eram tidos como heréticos pelas autoridades judaicas, mas, 
ainda assim, eram considerados como um movimento de judeus. Os cristãos 
eram chamados pelos judeus de seita dos nazarenos ou a seita do caminho. 
Curiosamente, é numa igreja gentia, em Antioquia da Síria, que os discípulos de 
Jesus são chamados pela primeira vez de ‘cristãos’.
Ao contrário do que acontecia no judaísmo, os cristãos gentios, apesar de cre-
rem no Deus dos judeus, de aceitarem as Escrituras dos Judeus e o Messias ju-
deu, não se tornavam “prosélitos”, ou seja, continuavam a viver como os pagãos 
aos olhos dos judeus. Esta atitude gentílica motivou um feroz ataque por parte 
de muitos judeus, exigindo-lhes que observassem a circuncisão e que fossem 
obedientes à lei mosaica e dizendo-lhes que sem as mesmas não podiam ser 
salvos. A pressão sobre os gentios era tão forte que Pedro, apesar de ter tido 
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a revelação de que o Senhor não fazia aceção de pessoas (Atos 10), foi constrangido a deixar de ter comunhão com os gentios após 
pressão de um grupo de judeus vindos de Jerusalém, adeptos fervorosos da circuncisão.
É neste clima de tensão que Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia até Jerusalém para falar com Tiago, pastor da Igreja, 
e com os apóstolos, acerca do lugar dos gentios na igreja de Cristo. Atos 15 dá-nos conta da assembleia magna que ficou conhecida na 
História como Concílio de Jerusalém.
Existiam duas posições totalmente opostas. Os fariseus convertidos exigiam a circuncisão dos gentios, enquanto Paulo e Barnabé defen-
diam que tais exigências haviam sido dadas aos judeus e não deveriam ser impostas aos gentios, porque a salvação era exclusivamente 
pela graça de Jesus.
Após um intenso debate, Pedro voltou a afirmar a revelação que tinha recebido do Senhor acerca da aceitação dos gentios na igreja, 
por meio da graça de Jesus.
Tiago, homem temente a Deus, avaliando as duas posições, defendeu que os gentios não precisavam de se circuncidar, pois reconhecia 
que a salvação dos gentios era uma promessa anunciada pelos profetas, fazendo citação do profeta Amós. Definiu ainda que para uma 
boa convivência entre judeus e gentios, estes deviam abster-se de carne sacrificada aos ídolos, carne de animais sufocados, relações 
sexuais ilícitas e do sangue. A decisão foi escrita em carta e enviada a Antioquia, por meio de Paulo, Barnabé e dois líderes de referência 
em Jerusalém - Silas e Judas.
Nesta importante reunião estava em causa se um cristão tinha de se tornar judeu, se o cristianismo seria uma fé para todos os povos 
ou simplesmente uma seita do judaísmo. Existia também o risco de a igreja de Jesus dividir-se em duas - uma igreja de judeus e outra 
de gentios.
A decisão foi debatida entre os irmãos, que expuseram os seus argumentos. Procurou-se, através dos testemunhos, ler o que o Senhor 
estava a fazer no meio do povo e identificou-se a base bíblica para a decisão tomada.
Pode-se considerar que os homens naquele concílio expressaram os seus pensamentos, mas a decisão foi orientada pelo Senhor - Pois 
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais... (Atos 15:28)
A decisão promoveu paz entre judeus e gentios. Foi de grande contentamento para a igreja em Antioquia e revelou-se preciosa para a 
unificação da igreja de Cristo.
Entendemos nesta passagem que a responsabilidade humana é chamada a fazer parte das decisões da igreja, mas, ainda assim, deve 
estar sujeita à vontade e soberania do Senhor. A igreja vive em teocracia, tendo como líder o Senhor Jesus.



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.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pela celebração do final do Centenário da CBP. 

Pelas 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

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

Centenário CBP
No sábado, 20 de Novembro, as igrejas da 
Convenção Baptista Portuguesa vão se unir e 
celebrar o centenário desta Cooperação no 
Acampamento Baptista em Água de Madeiros.
Esta é uma celebração de todos os baptistas, 
de todas as gerações, e com todos os que 
partilham da nossa alegria pela obra que 
Deus tem realizado através da Cooperação.
Participe!

Conferência de Mulheres Extraordinárias
A vida de cada mulher pode ser extraordiná-
ria quando é partilhada com Deus.
Dia 27 de Novembro às 15h o Ministério de 
Mulheres fará uma conferência com a presen-
ça da convidada especial Edmeia Williams.

Banco Alimentar
Este ano voltamos a cooperar com o Banco 
Alimentar para campanha de recolha de 
alimentos. 
Participe como voluntário neste projeto.
Mais informações: Priscila Pires
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