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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

Passagem base: João 14.1-7
Versículo chave: João 14.6

Na última noite em que Jesus está com os seus discípulos, 
Ele avisa-os sobre factos muito duros que iriam acontecer. 
Jesus fala da sua necessidade de partir para o Pai, mas 
também comunica aos doze, que estavam com Ele à mesa, 
que um dos discípulos o iria trair. Pedro, um dos discípulos 
mais próximos de Jesus, iria negá-Lo três vezes e todos os 
outros iriam ser dispersos. Jesus apercebe-se que os seus 
corações estavam ansiosos e inseguros, por isso resolve 
deixar-lhes uma palavra de conforto e confiança. Jesus 
exorta-os a que eles cressem n’Ele, como criam em Deus 
e que a Sua morte era apenas a partida, para que Ele lhes 
pudesse preparar um lugar junto do Pai. Na verdade, o que 
Jesus iria fazer era preparar-nos para podermos estar com 
o Pai. Ao morrer na Cruz, Ele pagou pelos nossos pecados 
e ao ressuscitar, Ele venceu a morte. Agora aquele que crê 
em Jesus está preparado para, através Dele, estar junto do 
Pai pela eternidade, porque Ele é o Caminho, a Verdade e 
a Vida.

Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida

IBQ em Missão

A tua fé tem sido importante 
para viveres estes dias de incer-
teza?

Que notícias tens recebido que 
roubaram a tua alegria e paz?

Que caminhos tu tens procurado 
para encontrares paz?

Conheces alguém que esteja 
a passar nestes tempos por 
ansiedade?

Falares da tua fé em Jesus e de 
como Ele tem sido a tua paz e 
segurança faz sentido nestes 
tempos que vivemos?

A Páscoa é uma celebração muito importante para a nossa família. Neste tempo de quarente-
na pensámos: porque não celebrar a Páscoa como família na nossa varanda da nossa casa e 
perguntar se os vizinhos queriam celebrar connosco. Enviámos uma mensagem aos vizinhos e 
pedimos para espalhar a notícia. Muitos ficaram entusiasmados e claro, especialmente os vizi-
nhos que frequentam a Igreja Baptista em Morelena. Começámos na sexta-feira onde trouxe-
mos à memória a morte de Jesus por nós. Muitos vizinhos com quem nunca tínhamos tido con-
tacto ouviram falar de Jesus... Isso foi muito bom. Decidimos então criar um link. Assim todas 
as pessoas da igreja e da comunidade em Morelena poderiam assistir e cantar connosco em 
direto no domingo. As reações na página do Facebook de Morelena foram muito positivas. Foi 
um tempo muito gratificante. Houve aproximação, conexão e celebração, muito mais do que 
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Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã.
 
Pela união da nossa Igreja, apesar da situação que enfrentamos.

Pela continuidade de fé e de obra da nossa Igreja. 

Pelas Igrejas no nosso país, sobretudo as mais pequenas e fracas. 

Pelos pastores, missionários e obreiros em Portugal. 

Pelos nossos governantes e suas decisões. 

Pelos nossos médicos, enfermeiros, auxiliares. 

Pelo Pr Sabino em quarentena e sua família.
 
Pelo Pr João Ribeiro.

Salão de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210 
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom 
Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Várias classes da EBD já estão a ter as suas au-
las online aos domingos às 10h. Os links para 
as reuniões estão disponíveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd
-online.html

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

Agenda

Pastor João Ribeiro

imaginámos quando nos surgiu esta ideia. Foi uma bênção, pois mesmo neste tempo de crise 
tivemos a oportunidade de louvar o nome de Jesus. Testemunhar o Seu amor desta maneira tão 
simples não nos custou nada. Estamos gratos a Jesus, pois a Ele… custou tudo... 
Os Verhoef são missionários da nossa Igreja e estão a apoiar o ministério da Igreja Baptista de 
Morelena. 


