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O CULTO MAIS SUBLIME

Considera que a sua vida é um 
culto sublime ao Senhor? Con-
segue manter uma postura de 
adoração a cada dia da sua vida?

Existe alguma coisa ou circuns-
tância que o impede de entregar 
ao Senhor o culto mais sublime?

Tem sido um membro de igreja 
que traz saúde ao corpo?

Consegue ver os irmãos como 
fundamentais e necessários à 
igreja?

Quais são os seus dons? Tem-
nos posto em prática?

Que decisões precisa de tomar 
para que a sua vida seja um 
constante culto?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: Romanos 12:1-8

Paulo, no final da terceira viagem missionária, deseja 
plantar uma igreja em Espanha e escreve a carta aos Ro-
manos por entender que esta igreja poderia suportá-lo 
neste projeto. Depois de expor o evangelho que pregava, 
a partir do capítulo doze, Paulo vai ensinar os romanos a 
viverem de forma prática a fé que tinham em Jesus.

Paulo exorta os romanos a entregarem ao Senhor o cul-
to mais sublime. Ao contrário da velha aliança, Deus já 
não desejava sacríficos de animais, mas sim a vida do 
adorador consagrada a cada dia do seu viver.

Para isso acontecer, os cristãos romanos necessitavam 
de transformar a maneira de pensar, para que pudes-
sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade 
de Deus. Paulo insere, na sequência do culto que mais 
agrada a Deus, o conceito de igreja como corpo e o uso 
dos dons espirituais como meio do adorador cumprir os 
propósitos de Deus.

Ser cristão é muito mais do que ir a um templo cantar cânticos bonitos e ouvir uma mensagem 
bíblica. É sobretudo viver diante de Deus em temor e consagração total. Ser cristão implica ser 
igreja, valorizar os irmãos e servir ao Senhor com os dons que ele nos concedeu, a fim de que 
a igreja de Cristo seja edificada e o Reino de Deus cresça.



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela protecção do Senhor a todos nesta época Covid. 

Pela possibilidade de O adorarmos juntos presencialmente e online.

Pela nossa igreja e seus pastores nesta época difícil. 
Pela Convenção Baptista, suas igrejas e seus pastores. 
Pelos missionários em Portugal e no estrangeiro. 
Pelos nossos governantes e suas decisões. 
Pelas famílias, crianças, adolescentes e jovens. 
Pelos mais idosos e doentes.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 
O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.
Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segundas e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/cyz-mkpe-rgv

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

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

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

Chamo-me Tó Zé Bento e recentemente Deus tem-me permitido desenvolver a Sua Missão através 
do ensino, do evangelismo e do cuidado de pessoas. No ensino, sinto que Deus me tem usado princi-
palmente para desafiar crentes a um maior envolvimento com a Missão. No evangelismo e cuidado 
de pessoas, Deus tem-nos desafiado, como família, a dedicarmos especial esforço para usarmos a 
nossa mesa, convidando outras famílias para refeições connosco, tanto para evangelizar famílias 
descrentes, como para integrar novas famílias de crentes que chegam à nossa igreja.
No contexto atual, não sendo possível reunirmo-nos fisicamente na igreja, ou convidarmos famílias 
para estarem connosco à mesa, temos apostado em continuar virtualmente os estudos sobre Jesus 
à mesa e Deus nos tem abençoado com mais participantes do que os que tínhamos ao domingo na 
igreja. Temos também mantido conversas virtuais com o máximo de famílias que podemos, procu-
rando estimular a comunhão e estender-lhes o cuidado que nos for possível. Estamos “presos”, mas 
a Missão está “livre” e não para!

IBQ em Missão 

http://ibq.westeurope.cloudapp.azure.com/
https://meet.google.com/cyz-mkpe-rgv
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

