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os TesoURos do CoRaÇÃo
Qual é o grande tesouro do seu 
coração?

Tem investido em acumular te-
souros na terra ou em juntá-los 
no céu?

Tem vivido como um pequeno 
deus ou como um grande mor-
domo? Porquê?

19 Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, 
onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam 
e roubam;
20 mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde tra-
ça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem 
roubam;

Conhecemos uma pessoa quando sabemos quais são os te-
souros do seu coração: aquilo que a leva a trabalhar, a gastar 
as suas energias, a investir o seu tempo e os seus recursos. Os 
tesouros do coração são as paixões, as prioridades, os projetos 
de vida que evidenciam a razão principal por que se vive. Foi isso que Jesus quis dizer: porque, onde está 
o teu tesouro, aí estará também o teu coração. (Mt. 6:1)
Jesus ensinou os seus discípulos a juntarem tesouros no céu, ao invés de acumularem tesouros na Ter-
ra. Basear a vida em tesouros terrenos era, segundo Jesus, um desperdício e uma loucura. Os tesouros 
terrenos são perecíveis, passageiros e limitados. Pelo contrário, os tesouros no céu serão preciosos para 
todo o sempre.
Juntar tesouros no céu depende, essencialmente, da visão que uma pessoa tem de si, do seu papel na 
vida e do Senhor Deus.
Se alguém crê que é uma espécie de Deus, então todos os seus recursos vão ser usados para si e para 
os seus, pois terá a convicção de que é dono de tudo o que possui. Porém, se uma pessoa se considerar 
como um simples mordomo de deus, então, irá compreender que tudo o que é, tudo o que tem ou faça 
deve ser consagrado ao dono da vida, ao Criador dos céus e da Terra, o Senhor Deus.
O mordomo tem a compreensão clara de que o seu papel é administrar a vida de acordo com a vontade 
do seu Senhor. Isto significa que o seu tempo, os seus recursos, os seus afazeres, ou qualquer projeto 
que empreenda serão consagrados a Deus, ou seja, procurará em tudo satisfazer as causas de Deus. Por 
outras palavras, juntar tesouros no céu implica buscar o Reino de Deus e a Sua justiça como a prioridade.
O mordomo gere todas as coisas de acordo com o seu Senhor e, uma vez que Deus é altruísta, amoroso para 
com as pessoas e pagou um alto preço para que o Seu Reino estivesse à disposição dos homens, então,  o 
mordomo procurará ser generoso para com as pessoas e tudo fará para que o Reino de Deus cresça.
A exortação de Jesus no sermão do monte é precioso para os cristãos de hoje, que vivem numa sociedade de 
consumo, com uma visão materialista da vida, em que as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são.
A disciplina espiritual da simplicidade, centrada nos valores do Reino de Deus, centra-nos naquilo que é 
essencial e precioso na perspetiva da eternidade.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Por famílias fortes e dedicadas. Pelo Curso de Casais. 

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

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala 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

