
SEMANA | 15 A 21 DE NOVEMBRO

WWW.IGREJABAPTISTAQUELUZ.COM

Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

A COMUNHÃO DOS FORTES

Qual importância que Paulo 
dava à unidade da igreja?

Por que razão Paulo apelou à 
mudança de atitude dos cren-
tes fortes e nãos dos crentes 
fracos?

Tem facilidade em abdicar da 
sua vontade para que haja paz 
na igreja?

O que tem feito para que a uni-
dade da igreja seja forte? O que 
poderá fazer?

Passagem base: Romanos 15:1-7

O tema da Carta aos Romanos é a revelação da justiça 
de Deus ao homem. Nos capítulos 14 e 15, Paulo, fala 
dessa justiça aplicada ao contexto da igreja, na qual exis-
tiam problemas entre judeus e gentios.
Os crentes judeus continuavam amarrados aos costu-
mes da Lei de Moisés. Entendiam que seguir Cristo não 
excluía o dever de obedecer à lei e continuavam a ob-
servar dias santos e mantinham as restrições da dieta 
judaica. Por outro lado, os crentes gentios consideravam 
que não fazia sentido obedecer à lei de Moisés quando 
Jesus já tinha cumprido todos os requisitos da Lei e lhes 
oferecia liberdade. Os judeus julgavam os gentios e es-
tes desprezavam os judeus.
Paulo dirigiu-se aos gentios como crentes fortes, com os quais se identificava e rogou-lhes que 
condescendessem com os crentes judeus. O apóstolo argumentou o seu pedido com o exem-
plo de Cristo, que não viveu para se agradar a si mesmo, antes sofreu para nos comprar para 
Si. Os gentios romanos foram chamados por Paulo a seguirem a Lei do amor de Cristo. O alto 
preço que Jesus pagou para que judeus e gentios fossem um só povo era incomparavelmente 
maior do que qualquer esforço que os romanos poderiam e deveriam fazer para ficarem uni-
dos. O apelo de Paulo à mudança dirigiu-se àqueles que na igreja tinham mais maturidade e 
não àqueles que estavam errados.
Para reforçar a sua exortação aos crentes fortes, o apóstolo revela à igreja a importância de 
resolverem os conflitos internos. Deus recebe glória quando a igreja está unida e o glorifica 
numa só voz.
O apóstolo conclui dizendo que a o padrão que existia na igreja, para que os irmãos se aceitas-
sem uns aos outros, era a mesma aceitação que tinham recebido do Senhor.

Pr. Rui Sabino



Temas de Oração

GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela presença e protecção do Senhor à Sua Igreja. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 
Pelo Chá com Graça virtual do sábado passado, com mais de 100 mulheres.

Por protecção física e espiritual da Igreja. 

Por aqueles que vêm até nós em busca de Deus. 

Pelos nossos pastores e obreiros. 

Pelas autoridades e suas decisões. 

Pelos doentes e pessoal de saúde nos hospitais, pelas escolas, alunos, professores, pessoal. 

Pela CBP, Seminário, EVM.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos - Novos Horários
Devido às novas restrições de circulação aos 
domingos os horários dos cultos passam a ser:

9h30-10h45 // 11h15-12h30 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

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

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

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


