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jesus, a esperança Que vem do céu

Quem tem sido Jesus para si?

De que forma é que Jesus é “Ma-
ravilhoso” na sua vida?

De que forma Jesus é “Conselhei-
ro” na sua vida?

De que forma Jesus é “Deus 
Forte” na sua vida?

De que forma Jesus é o “Pai da 
Eternidade” na sua vida?

De que forma é Jesus o “Príncipe 
da Paz” na sua vida?

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o gover-
no está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilho-
so, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da 
Paz. Isaías 9:6
 
Isaías profetizou a vinda do Messias no reinado do rei Acaz. 
Na altura, Judá estava a ser pressionada pela Assíria e corria o 
risco de grande de ser anexada àquele império. Numa socie-
dade que tinha colocado Deus de lado, reinava a idolatria, a 
injustiça social, a guerra, a tristeza e a falta de esperança num 
futuro melhor.
Isaías profetiza, então, uma luz resplandecente na escuridão 
de vida do povo de Deus. Essa luz era a vinda de um menino 
que, sendo homem, também seria Deus forte. Isaías referia-se 
a Jesus, o filho da virgem, o filho do Altíssimo, o Deus Ema-
nuel. O menino, dado pelo Senhor, viria com autoridade plena, 
porque o “governo estaria sobre os seus ombros”. 
Seria “Maravilhoso” porque transcenderia qualquer pensamento humano. Ele seria homem e Deus. Mas, 
ao contrário dos deuses pagãos, seria um Deus que ama, que se preocupa com os homens, que os ouve, 
supre, protege, abençoa e salva.
Seria “Conselheiro”, pois seria o pai da sabedoria. O Messias daria os conselhos certos para a vida do seu 
povo e para a salvação do Homem.
“Deus Forte” era a garantia que aquele que traria a luz de Deus tinha todo o poder. Poder sobre a História, 
sobre as circunstâncias da vida, poder para operar uma mudança na vida do seu povo.
Ele também seria o  “Pai da Eternidade”, ou seja, aquele é eterno em si mesmo e aquele pode dar a eter-
nidade aos seus fiéis.
O Messias seria o “Príncipe da paz”, pois só ele podia dar aos homens a paz plena. A paz é mais do que a 
ausência de conflitos, mas é também a satisfação em justiça, em gozo e em prosperidade. 
A sociedade do tempo de Isaías é muito semelhante àquela em que vivemos hoje, a qual também tem 
excluído o Senhor.
A necessidade que Judá sentia da vinda de Jesus, o Messias prometido, é a mesma que nós sentimos hoje. 
A esperança de Isaías concretizou-se e hoje temos acesso a Jesus e podemos maravilhar-nos com a sua 
presença. Podemos usufruir dos seus conselhos sábios e eternos, do seu poder que nos regatou da morte 
e da condenação. Usufruímos do Seu poder que nos protege, liberta de aflições e nos transforma. Quan-
do nos rendemos a Jesus encontramos a vida eterna, porque só ele a pode dar. Na intimidade com Jesus, 
podemos experimentar a sua paz, que nos permite ter uma vida abundante, hoje e sempre.
Jesus é a luz que Isaías profetizou. Celebrar o Natal é, pois, a celebração da paz, da alegria e da esperança 
da vida eterna! É a celebração do amor de Deus.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela graça e amor do Senhor por nós, traduzidos no Natal. 
Pela Sua presença em tempos difíceis. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que fazem chegar a Palavra a muitos.  
Pela recuperação dos doentes Covid na nossa comunidade

Por protecção física e espiritual da Igreja. 

Pelos nossos pastores e obreiros, pelo planeamento do próximo ano. 

Pelo EVM, Seminário, CBP: ajuda à igreja de Elvas. 

Pelo nosso pessoal de saúde, hospitais, escolas.

Pelos mais fracos, idosos e doentes.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 9h30-10h45 // 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

*Não haverá reunião nos dias 24 e 31

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

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

Reunião de Oração
Não teremos reunião de oração nos dias 25 
e 01/01. Retornaremos no dia 08/01.

Culto de Natal
No dia 25 às 10h30 celebraremos nosso 
culto de Natal. Participe presencialmente 
ou através da nossa transmissão em direto. 
Compartilhe o link para que muitos venham 
a conhecer o verdadeiro sentido do Natal.
https://youtu.be/jyiOZDhkguM

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://youtu.be/jyiOZDhkguM

