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Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

BATALHA ESPIRITUAL E ORAÇÃO

Tem consciência das batalhas 
espirituais da sua vida?

Qual é a importância real que a 
oração tem na sua vida?

Quantos problemas ou difi cul-
dades tem visto a resolverem-se 
miraculosamente?

Tem pedido a proteção do Se-
nhor para si, para a sua família e 
para a sua igreja?

Peça ao Senhor discernimento 
espiritual!

Passagem base: Efésios 6:10-20

Paulo, no fi nal da carta aos Efésios, alerta a igreja para a 
batalha espiritual.
Recomendou-lhes que se fortalecessem no Senhor e na 
força do Seu poder (Ef. 6:10). Que usassem a armadura de 
Deus (11-17), que fossem perseverantes na oração no Espí-
rito, na vigilância e que orassem por todos os santos (v.18). 
O apóstolo diz aos Efésios que o inimigo não são as pes-
soas, sangue e carne (v.12), mas as forças espirituais do 
mal, sendo o diabo o líder deste exército maligno.
Apesar da grande força e capacidade destas forças do mal, 
chamadas de dominadores deste mundo tenebroso (v. 12), 
em momento algum Paulo diz à igreja para ter medo. 
Fica evidente que, no que diz respeito à batalha espiritual, 
a preocupação do apóstolo não era o poder das forças do 
mal, mas a necessidade da igreja ser fortalecida no Senhor. 
Nas Escrituras existem alguns episódios em que é evidente 
a diferença que faz o povo de Deus estar fortalecido no Senhor.
Em Refi dim (Ex. 17:8-13), a vitória veio quando Moisés estava de braços levantados para o céu.
Em Dotã (2 Reis 6:14-17), o Senhor enviou um exército do céu, com cavalos e carros de fogo, para 
proteger Eliseu, o homem que ti nha uma relação muito forte e ínti ma com Senhor.
Quando Pedro foi preso (Atos 12:5-10), com uma condenação à morte, como havia acontecido com 
Tiago, o Senhor responde às orações incessantes da igreja, enviando um anjo que libertou o após-
tolo da prisão!
Estes episódios mostram que, para além do que os nossos olhos veem, existe um mundo espiritual 
onde pode ser orquestrado um plano maligno para prejudicar o povo de Deus e onde também pode 
existi r livramento do Senhor.
Pode acontecer que perante difi culdades e problemas vejamos apenas as circunstâncias más e os 
opositores de carne e osso, mas nas Escrituras vemos que as pessoas não são as inimigas de igreja 
e que, muito para além do visível, existem circunstâncias envoltas em batalha espiritual que só se 
resolvem pelo poder de Deus.
Cabe-nos pedir a Deus discernimento e estarmos atentos para compreender que as circunstâncias 
estão debaixo de uma infl uência maligna. Cabe-nos depender do Senhor, orar, vigiar, quer por nós, 
quer pela família ou pela igreja, pois sabemos que estamos do lado do mais forte, o Senhor Sobera-
no, Criador dos Céus e da Terra.

Pr. Rui Sabino



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela nossa Igreja, viva e abençoada num tempo difícil.

Pela continuidade dos Cultos Presenciais e online.

Protecção Espiritual para a Igreja

Pela segurança / saúde de todos em nova época Covid. 
Pelos nossos pastores Rui Sabino e João Ribeiro, bem como outros obreiros. 
Pelos alunos, professores, funcionários nas escolas. 
Pelo novo ano lectivo no Espaço Vida e Música. 
Pela reunião da CBP no próximo fim de semana. 
Pelo Seminário em novo ano lectivo. 
Pelos nossos governantes e suas decisões. 
Pelas melhoras dos nossos doentes, mais fracos e idosos.

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/mzn-suue-daf

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

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

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

Espaço Vida e Música
As inscrições para o ano letivo 2020/2021 do 
EVM estão abertas! 
Mais informações: Marcos Carvalho
Inscrições através do website da igreja.

Seminário Teológico Baptista
“Evangelismo e Discipulado”
Desenvolvendo conversas informais sobre a 
fé cristã
Curso com Jonathan Sharp e Pedro Silva
Início a 23 de Setembro | 19h às 23h
Mais informações:
geral@seminariobaptista.com.pt


