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a união da igreja

Alguma vez considerou que viver 
a fé com dignidade envolve pre-
servar a união da igreja?

O que tem feito para a preserva-
ção da unidade da igreja?

Reconhece as características 
espirituais - humildade, mansi-
dão, longanimidade e amor - na 
sua vida?

Em qual destas características é 
mais forte e mais fraco? Porquê?

Como é que estas características 
promovem a unidade da igreja?

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis 
de modo digno da vocação a que fostes chamados... 3 
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade 
do Espírito no vínculo da paz” (Ef. 4:1-3)

O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, mostra aos efé-
sios como é que os cristãos devem viver de acordo com a 
sua nova posição de filhos de Deus. 
O primeiro exemplo que o apóstolo dá acerca deste novo 
modo de vida, exortando os efésios a praticá-lo, é a pre-
servação da unidade da igreja. O cristão, para viver de 
modo digno da vocação a que foi chamado (v. 1), deve 
esforçar-se por preservar a unidade da igreja. Ora, a pre-
servação dessa unidade advém de quatro características 
que devem ser observadas na vida do cristão: humildade, 
mansidão longanimidade e amor.

Pr. Rui Sabino

A humildade consiste em termos a noção real de quem somos. Paulo havia dito que somos salvos 
pela graça de Deus, sem mérito de obras humanas. Como cristãos, usufruímos do privilégio de 
sermos parte da família de Deus, sem que tivéssemos contribuído para isso. Essa noção permite-
nos compreender de uma forma profunda a nossa relação com Deus e com outros pecadores 
como nós.
A mansidão é a força de conter os nossos instintos, emoções e desejos. É a característica daque-
les que ouvem Deus e ficam sob a Sua direção.
Longanimidade é mais do que paciência ou tolerância. É a característica que capacita o cristão 
a suportar insultos e difamação, sem amargura ou ressentimento. É a capacidade de lidar com 
pessoas difíceis mantendo a gentileza. 
E a última característica que o apóstolo Paulo refere para a preservação da unidade da igreja é o 
amor ágape. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta (1 Co. 17:7).
Nos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo mostra que a unidade da igreja é construída  pelo Deus 
triúno “um Espirito”, “um Senhor” (Jesus - Deus Filho), e  “um só Deus e Pai”, o qual gera os três 
elementos que estão na base da união da igreja de Cristo: uma só esperança, uma só fé e um só 
baptismo.



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e online. 

Pela recuperação dos que tiveram Covid. 

Pelos nossos pastores e liderança. 
Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo EVM e pelo Seminário a iniciar o 2o Semestre. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

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
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

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Inscrições para o Culto
A partir deste domingo (27/02), todos podem 
vir à igreja sem inscrição prévia! Queremos 
agradecer a compreensão e respeito pelas 
medidas tomadas ao longo desta pande-
mia. Continuamos a contar convosco para 
celebrar Jesus Cristo presencialmente, em 
segurança. 

Oferta Educação Teológica
No domingo vamos levantar uma oferta 
especial para educação teológica. O STB é 
a escola que investe no ensino bíblico de 
homens e mulheres espalhados pelo país e 
pelo mundo. Muitos deles servem ao nosso 
lado em Queluz.  
Apoiar é fazer parte da missão!
Alvo - 2.200€
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