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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

a LIbertaÇÃo mIraCULosa de Pedro

Já se sentiu injustiçado por algo que 
lhe aconteceu?  
 
Consegue entender e viver os pro-
blemas com fé? 
 
O que o impede de ser ousado na 
oração? 
 
Qual a importância da oração comu-
nitária da igreja?

Foi então que Pedro caiu em si: «Agora é que vejo que isto é 
verdade! O Senhor mandou o seu anjo e livrou-me do poder 
de Herodes e de tudo o que os judeus me queriam fazer.» 
Atos 12:11

Tiago tinha sido decapitado a mando de Herodes. Pedro en-
contrava-se preso e teria a mesma sentença, no final das fes-
tas da Páscoa e dos Pães Asmos. A igreja de Jerusalém, entre-
tanto, lutava pela vida de Pedro em oração: “Enquanto Pedro 
estava guardado na prisão, os crentes oravam por ele a Deus 
continuamente.” (Atos 12:5). Em resposta às orações da igre-
ja, Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão, na noite 
anterior a ser levado diante dos juízes para receber a sentença.
Este momento da vida de Pedro, e da igreja de Jerusalém, ensina-nos que há problemas graves que che-
gam à nossa vida sem que tenhamos culpa nenhuma. Pedro não tinha feito nada para ser preso ou para 
receber uma sentença de morte. Simplesmente, vivia a fazer o bem, cumprindo a missão do Senhor Jesus. 
Quer nos bons momentos da vida, quer nos piores, compreendendo ou não as circunstâncias que nos en-
volvem, devemos confiar no Senhor e  procurar saber de que forma é que podemos honrá-lo. (João 9:1-3)
Nesta história podemos também perceber que nos piores momentos da vida podemos sentir paz. Pedro 
dormia quando o anjo entrou na prisão! Dormir a poucas horas de ser morto apenas é possível para quem 
está tranquilo e em paz. Tiago 4:6-7 ensina-nos que devemos colocar as nossas preocupações sob oração, 
diante de Deus, e descansar Nele. Se o fizermos temos prometida uma paz que vai além do entendimento 
humano, que tranquilizará o nosso coração e nossa mente.
Esta história também nos ensina a orarmos por milagres em circunstâncias perdidas. A libertação de 
Pedro acontece num cenário de impossível aos olhos dos homens. Os dezasseis soldados, as correntes, a 
cela nos calabouços da prisão, mostra-nos a alta segurança romana que foi preparada para tornar a fuga 
de Pedro totalmente impossível.  Mas o milagre aconteceu e Pedro foi liberto! O que originou o milagre 
foram as orações da igreja. A humildade e ousadia da igreja de Jerusalém levou-os a aceitar a morte de 
Tiago e, ainda assim, a clamar pela vida de Pedro. A fé trouxe a vitória e Pedro foi liberto!
Outra das lições que podemos retirar desta história tem a ver com a importância que Deus dá à oração 
comunitária. Em Mateus 18:19-20, o Senhor Jesus ensinou a importância da fé comunitária: “E ainda 
vos digo mais: Se dois de vocês aqui na Terra se puserem de acordo para pedirem qualquer coisa em 
oração, o meu Pai que está no céu há de dar-lha. Pois onde duas ou três pessoas se tiverem juntado em 
meu nome, aí estou eu no meio delas.”
Como igreja devemos valorizar as orações nos nossos cultos e reuniões de oração. É certo que podemos 
orar enquanto indivíduos ou famílias, mas a oração em igreja faz parte da vontade de Deus e tem poder 
para alcançar milagres e vencer causas perdidas.
Que o Senhor nos ajude a olhar para as Escrituras e a não ficar aquém da fé que nos é ensinada.

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

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

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Sua Igreja. 

Pelas reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo reinício das aulas: alunos, professores, famílias.

Pelo EVM e Seminário: novo ano lectivo. 

Pelos jovens casais a realizar o seu matrimónio nesta altura: Rúben e Ruth Chama, 
Filipa e Mateus Ferraz, Priscila e João Martins. 
Pelo sonho de podermos vir a ter novas instalações. 
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
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Espaço Vida e Música
As aulas do Espaço Vida e Música iniciam na 
primeira semana de Outubro. As matrículas 
estão abertas!
Ore e participe deste projeto.
Mais informações: Sheila Lopes

Entrelaçadas
Dia 01 de Outubro às 16h teremos Encontro 
de Mulheres Entrelaçadas sob o tema “Crise? 
Do que estás a falar?”


