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pedido de saBedoria

O que temos feito com os nossos 
dons, para que o amor e a fé da 
nossa igreja chegue além mar, 
ou pelo menos, à comunidade 
circundante?

Temos orado a Deus por Sabedo-
ria para enfrentar os desafios do 
dia-a-dia? 

Temos mergulhado na Palavra 
de Deus e orado para que Ele se 
revele mais, e tenhamos mais 
intimidade com Ele?

Temos entendido a esperança do 
nosso chamamento?

Temos entendido a maravilhosa 
herança que temos em Deus? E 
o quão valiosos somos para Ele?

Em Efésios 1:15-23, o apóstolo Paulo começa por mostrar a sua 
grande alegria com a Igreja em Éfeso, a alegria da reputação da 
fé e do amor daquela igreja chegar além mar, até à sua prisão 
em Roma. Paulo diz estar muito grato a Deus por aquela comu-
nidade e continua a orar, não apenas para que continuem no 
bom caminho, mas que cresçam ainda mais! 
Paulo vai então passar a mostrar um exemplo das suas orações 
pelos crentes em Éfeso.
Paulo ora por sabedoria e revelação para a Igreja. Sabedoria que 
vem do Alto, sabedoria para termos perceção espiritual daquilo 
que acontece à nossa volta. Sabermos olhar para as pessoas e 
as circunstâncias à nossa volta com os olhos de Deus. Revelação 
para que as riquezas espirituais da Palavra de Deus nos sejam 
reveladas. E qual o propósito desta sabedoria e revelação? Pau-
lo diz-nos: para conhecermos melhor a Deus, para termos uma 
mais forte intimidade com Ele.
Nos v18-20 Paulo pede então que Deus possa iluminar o nosso 
entendimento para vermos três coisas:
1 - A esperança do nosso chamamento. O povo de Deus tem 
que ser um povo de esperança. Fomos chamados da morte para 
a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Fo-
mos chamados para sermos filhos de Deus, chamados para uma 
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vida de santidade;
2 – A maravilhosa herança que Deus destinou aos seus filhos. Se por um lado Deus é a nossa herança, 
vamos estar a eternidade com o nosso Criador, aquele que é Santíssimo e fonte de toda a benção, por outro 
lado nós, a igreja, também somos a herança dele, somos um tesouro valioso para Ele, Deus enviou o Seu 
Filho ao mundo para nos salvar. Nós somos preciosos para Ele, e a jóia da Sua Criação.
3 – O poder de Deus que está ao nosso alcance. Como filhos adoptados para a familia de Deus, como 
embaixadores de Cristo, como portadores do Espírito Santo, não estamos apenas passivos a ver a vida a 
acontecer, temos acesso ao seu poder para fazer a vontade Dele aqui na terra. Podemos e devemos pregar 
a Palavra com poder, fazer orações com fé e poder.
Nos restantes versículos v21-23, Paulo relembra-nos que Jesus é colocado como autoridade sobre todas as 
autoridades no Universo, não há ninguém acima ou ao seu nível. Ele é o cabeça do Universo, e é o cabeça da 
Igreja. Significa que: a igreja está submissa a Jesus, que o corpo (a igreja) não sobrevive sem a cabeça, que 
o corpo faz aquilo que a cabeça ordena.



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 vão tendo Covid. 

Que o Senhor esteja connosco neste novo ano. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja para este ano: As-
sembleia no próximo sábado. 

Pela Campanha JUNTOS.  

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis nesta fase difícil da doença. 

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.

JUNTOS 2022
A Campanha Juntos começa no dia 22 de Ja-
neiro. Ainda há kits disponíveis na secretaria 
da igreja. Não deixe de participar!
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