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adoraÇÃo ComUnItÁrIa

Que importância tem tido a 
adoração comunitária para si?

Que pode fazer para contribuir 
para a paz da igreja?

Que compromissos pode assu-
mir para contribuir para o bem 
da igreja?

O salmo 122 pertence à categoria dos salmos de romaria. Este sal-
mo era uma canção cantada pelos peregrinos que se deslocavam a 
Jerusalém numa das três peregrinações anuais: a Festa de Páscoa; 
a Festa de Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Este salmo é 
também chamado de “canção de chegada”, uma vez que revela os 
pensamentos de um peregrino ao chegar à cidade santa.
O salmo 122 é conhecido sobretudo pelo primeiro versículo: Ale-
grei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor. Deste 
modo, revela a alegria de um peregrino quendo tem a notícia de 
que vai  a Jerusalém para adorar. A cidade santa era o centro de 
adoração de Israel, o único lugar onde um israelita podia adorar. 

Pr. Rui Sabino

Ao mesmo tempo, era também a cidade onde estava o palácio do rei David, ou seja, o lugar onde a governação 
de Deus era exercida.
Ir a Jerusalém, para um israelita, significava a possibilidade de poder cultuar: fazer os sacríficos, ouvir a Lei, 
escutar os cânticos dos levitas, levar as ofertas e dízimos. Era também o momento em podia ver irmãos de 
todas as tribos em adoração. Jerusalém transmitia-lhe a imagem de que ele fazia parte de um grande povo 
de adoradores com quem o Senhor havia feito uma aliança. Jerusalém era um lugar de união e de identidade 
comunitária. A cidade santa tinha o papel de unir as tribos, ou seja, compactava as tribos num único povo de 
adoradores - Jerusalém, que estás construída como cidade compacta (v.3).
A paz da cidade santa era fundamental para a Israel, pois só assim permitia que todo o povo fosse abençoado e 
tivesse a oportunidade de subir para adorar.
O bem estar da cidade, bem como a paz, não era visto pelo peregrino como um assunto das autoridades de 
Israel, mas dele próprio - Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti!  Por amor da Casa do 
Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem (v.8-9). Ao saber da importância da cidade na união do povo e na mis-
são de mostrar ao mundo o verdadeiro Deus, o peregrino assumia o compromisso de orar pela paz da cidade 
e procurar o seu bem.
Sabemos que hoje Jerusalém deixou de ser o único lugar de adoração para o povo de Deus e que os cristãos são, 
eles mesmos, o santuário onde habita o Espírito Santo. Mas a adoração comunitária continua a ser necessária e 
importante. O templo da igreja tem esse mesmo efeito. Pois, é quando nos reunimos ali para adorar que encon-
tramos os nossos irmãos e temos a noção evidente de que não somos crentes individuais, mas pertencemos a 
uma grande família, a um povo de adoradores - a Igreja de Cristo.
Precisamos de ter a mesma visão da importância da adoração comunitária do peregrino e tudo fazer para que 
possamos contribuir para a paz e o bem da igreja. Porque só em paz podemos viver como um povo de adorado-
res e assim darmos expressão à missão que o Senhor nos confiou, tal como Paulo disse aos efésios: esforçando-
vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz; há somente um corpo e um Espírito, 
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação (Ef. 4:3-4).
Ao domingo, quando estivermos para sair de casa, tenhamos pois o mesmo entusiasmo do peregrino que sentia 
uma alegria transcendente no seu coração por ir à cidade santa adorar juntamente com seus irmãos.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bênçãos do Senhor. 

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

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelas decisões e mudanças que terão que ser realizadas. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

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://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

