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VIVer cheIos do espírIto, sem pedras no sapato!

Tem procurado imitar Jesus? Se 
sim, como?

Existe alguém a quem temos 
tido dificuldades em perdoar? 

Tem vivido uma sexualidade à 
luz do que a Palavra de Deus 
ensina?

A sua forma de falar, no empre-
go e no ceio da família, edificam 
a Deus?

Que hábitos devocionais tem 
na sua vida, para encher-se do 
Espírito Santo?

Passagem base: Efésios 5.1-21
Versículo chave: Efésios 5.1 “Sede, pois, imitadores de Deus, como 
filhos amados;”
Viver com “pedras no sapato” significa viver de forma desconfortável 
ou com problemas por resolver. Na vida espiritual pudemos ter tam-
bém essa “pedras no sapato”. “Pedras” que causam desconforto ao 
Espírito que habita em nós, o entristece e que em nada, contribuem 
para crescermos em santidade. Um dos três propósitos da nossa IBQ é 
crescer em maturidade de fé. Como igreja, “Queremos ser uma igreja 
que cresce em intimidade e compromisso com Deus, que vive a fé em 
Jesus Cristo em todos os domínios da vida, na dependência do Espírito 
Santo.” Este é o mesmo propósito que Paulo queria para a Igreja de 
Éfeso. Depois de Paulo pedir à Igreja que caminhasse em unidade, ele 
agora pede que andem em santidade. Pela fé em Cristo, eles agora 
tinham sido feitos filhos de Deus. Esta é a razão pelo qual Paulo, exor-
ta os efésios no início do capítulo 5, Sede, pois, imitadores de Deus, 
como filhos amados (v.1). A razão da imitação é o facto de serem fi-
lhos, o padrão da imitação deveria estar baseado no andar em amor. 
Este amor tinha em Jesus Cristo o seu modelo vertical. Quando Jesus 
de forma sacrificial entregou-se por amor de todos nós, esse amor foi 
como uma oferta suave para Deus e o meio pelo qual o homem po-
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deria encontrar o perdão. Portanto, imitar a Deus é imitar Cristo no seu amor sacrifical, era ter a capacidade de amar 
de igual forma ao ponto de perdoar. Eles deveriam ter Jesus como modelo vertical desse perfeito desse amor. Dessa 
forma, o seu modo de andar perdoando uns aos outros, seria como oferta de aroma suave para Deus. 
De seguida, o apostolo enumera 3 áreas, onde os cristãos não deveriam ser participantes com os impios. Estas são, 
Impudicícias ou seja imoralidade sexual, a cobiça e os pecados da língua. Os filhos de Deus são co-participantes da 
natureza divina e habitação do Espírito Santo, dessa forma, não se deviam rever nessas práticas. Neste sentido, Paulo 
vai chamar a atenção dos efésios: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem 
herança no reino de Cristo e de Deus (v.5). 
Seguidamente, dos versículos 8 a 13, o apóstolo vai exortar a andarem como filhos da luz, visto terem sido salvos e li-
bertos do império das trevas, não deveriam praticar nem ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Eles deveriam 
viver à luz e na luz do Evangelho que os chamou das trevas para uma nova vida. Mas se fosse o caso de algum cristão 
estar a viver em pecado, Paulo deixa um apelo, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te 
iluminará. Os cristãos, não podem estar adormecidos em pecado e trevas, foram ressuscitados dentre os mortos por 
meio da fé em Cristo e por isso deveriam andar na luz.
Paulo, conclui a partir do versículo 15, apontando um andar em sabedoria, baseado no conhecimento que eles tinham 
do Evangelho. No versículo 18, Paulo afirma que encher-se do Espírito era responsabilidade de cada um e por isso 
ele os exorta a fazerem isso.  E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, 
Encherem-se do Espírito Santo é o conselho final do apostolo. Para que, os cristãos em Éfeso, pudessem imitar a Deus, 
andar em amor, na luz e em sabedoria e pudessem ser o povo de Deus no mundo que anda “sem pedras no sapato”.



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 on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelas reuniões da Páscoa no próximo mês. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 
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

Conferência de Mulheres - Coragem
Na próxima conferência de mulheres, irá se 
falar sobre CORAGEM, à luz da Palavra de 
Deus. 
Teremos como oradora convidada Cassiana 
Tavares, psicóloga. 
Dia 2 de abril, às 15h15, na IBQ.
Não perca!
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