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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

adoração Que exalta a deus

O seu louvor reflete alegria?
 
O seu louvor demonstra gratidão?
 
Que razões  tem a nossa igreja para louvar o Senhor?

Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria,

apresentai-vos diante dele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus;

foi ele quem nos fez, e dele somos;
somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.

Entrai por suas portas com ações de graças
e nos seus átrios, com hinos de louvor;

rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome.
Porque o Senhor é bom,

a sua misericórdia dura para sempre,
e, de geração em geração, a sua fidelidade.

Salmos 100



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. 

Pelo Retiro a ser realizado no próximo fim de semana: que a vontade do Senhor se 
realize em vidas salvas e consagradas. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Retiro 2021 
Nosso retiro em Água de Madeiros começa 
nesta sexta, 21. Teremos um lanche ajantara-
do às 21h e reunião de boas vindas às 22h. 
 
DORMIDAS 
Cada pessoa deverá trazer a sua roupa de 
cama/saco-cama.  
Caso não seja possível, o Acampamento 
dispõe: 
Aluguer de jogo de lençóis e fronha: 5.00 €; 
Aluguer de jogo de toalhas (banho e rosto): 
5.00 €; 
Nota: Os quartos já incluem mantas.  
 
PARTIDA - AUTOCARRO 
A concentração para a partida será na paragem 
das camionetes (sentido Lisboa) nos Quatro 
Caminhos às 18h45, para a saída em ponto às 
19h. 
Em caso de atraso deverão contactar o ir. Jorge 
Sousa - 915 814 201. 

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

PAGAMENTO 
O pagamento poderá ser feito no local ou 
preferencialmente através de transferência 
bancária para o IBAN da Igreja. 
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05 
 
COVID 
Seguindo as normas da DGS, todas as pes-
soas com idade superior a 12 anos que vão 
participar do retiro devem ter Certificado de 
Vacinação completa (2 doses), ou certificado 
pós infeção. 
Os que ainda não o possuem, devem ter ou 
fazer teste rápido à COVID-19 nas 48h anterio-
res ao retiro. 
A máscara deverá ser utilizada nos locais 
fechados. 
 
Não se esqueçam de trazer um casaco mais 
quente, as temperaturas serão mais frescas.


