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E QUANDO DEUS NÃO REALIZA OS NOSSOS SONHOS?

Como reage quando Deus lhe dá 
um não bem redondo?  
 
Como é possível conciliar a fé e a 
visão de um Deus amoroso com 
a frustração do não? 
 
Quem tem construído a sua 
vida? Deus ou você mesmo? 
 
Consegue imaginar o que seria a 
sua vida sem o Senhor?  
 
Quem seria, onde estaria?  
 
Como seriam os seus objetivos 
de vida? 

Já alguma vez deu Deus como 
adquirido?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: 2 Samuel 7; Provérbios 16:1

Depois da morte de Saul, David assumiu o reinado de Judá e, 
sete anos e meio depois, também o de Israel. Num período 
de paz, em que o Senhor havia dado prosperidade e vitória 
sobre os inimigos, David quis construir um templo para o Se-
nhor. O rei David não considerou justo habitar num palácio 
de cedro enquanto a arca da aliança, símbolo da presença de 
Deus, continuava instalada numa tenda. Para David, o Senhor 
devia receber o melhor dos melhores. Então chamou Natã, o 
profeta de Deus, e contou-lhe a bonita ideia que tinha tido de 
construir um palácio de cedro para o Senhor. Natã concordou 
de imediato e considerou que a ideia era com certeza da von-
tade do Senhor. Porém, o inesperado aconteceu. Ainda nessa 
noite, o Senhor revelou a Natã que não queria que David con-
truísse um templo e que esse projeto não era uma priorida-
de. O “não” bem redondo surpreendeu o rei e o profeta, mas 
ensina-nos que, apesar de termos boas ideias e as melhores 
intenções, devemos, ainda assim, colocá-las diante de Deus 
para sabermos a Sua vontade. Apesar de existirem circunstân-
cias na vida em que tudo aponta para que algo seja da vonta-
de de Deus, ainda assim podemos ter uma visão diferente da 
do Senhor e isso é errado.
Não somos os construtores da nossa vida, nem tampouco da vontade do Senhor. O verdadeiro e o 
melhor construtor de vida é Deus. 
O Senhor diz a David que tem construído a sua vida: tirou-o dos campos, engradeceu-lhe o nome, 
deu-lhe vitória sobre os inimigos e fê-lo líder do Seu povo.
A missão de David não era ser um construtor de templos, era ser o líder do povo de Deus e ajudá-lo 
a viver na dependência do Senhor, numa monarquia teocrática, para que o povo fosse abençoado e 
o nome do Senhor fosse conhecido em toda a terra.
Deus estabelece então uma aliança com David e promete-lhe que a sua dinastia seria eterna. Da 
descendência de David surgiria o rei messiânico e eterno - Jesus.
Extasiado com o amor de Deus e a sua graça sobre a sua vida e dos seus descendentes, David revela 
uma postura de gratidão e humildade, dando testemunho das maravilhas que Deus operou na sua 
vida, revelando uma vida de intimidade com o Senhor.
Aprendemos ainda que, mesmo quando Deus nos diz não, Ele continua a cuidar de nós. E que os 
projetos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. Mais importante do que Deus satis-
fazer os nossos sonhos é deixá-Lo construir a nossa vida.
O homem faz projetos, mas a última palavra vem do Senhor. Pv. 16:1.



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pelo regresso seguro às instalações da Igreja. 
Pela continuação dos Cultos online, atingindo tantas pessoas.

Pela continuação dos Cultos presenciais em segurança. 
Quer tanto os Cultos presenciais como os Cultos online atraiam pessoas para Cristo. 
Que o Senhor domine este recrudescimento de casos Covid na nossa zona. 
Pelo pessoal que trabalha na saúde. 
Pelas crianças, adolescentes e jovens, suas escolas e famílias. 
Pelos doentes e mais idosos. 
Pelas igrejas em todo o país, pastores e missionários.

Agenda e Notícias
Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do site 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”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Zoom
ID da reunião: 893 9800 2971
https://us02web.zoom.us/j/89398002971

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

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

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através da 
sua televisão MEO. Procure pelo canal 445778 
na MEO Kanal (botão verde do comando).

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

IBQ em Missão 
Depois de alguns meses de confinamento, o desconfinamento já vai numa fase alargada. Muitos 
de nós têm regressado aos seus locais de trabalho. Nesta fase temos reencontrado os nossos 
colegas e outras pessoas que há muito tempo estavam fora do nosso quotidiano. Como estão 
essas pessoas? Como está o ambiente laboral? Deprimido, receoso, inseguro quanto ao futuro? 
Vivemos um tempo de oportunidade. Esta geração em que vivemos vive um tempo preparado 
por Deus para que os Seus filhos se manifestem. Durante este tempo, temos sido inspirados por 
inúmeros testemunhos de irmãos da nossa comunidade, que das formas mais variadas procuram 
com a sua vida viver a missão de Deus. Este tempo em que regressamos a algumas rotinas que 
ficaram “suspensas” durante a pandemia, é importante não voltarmos ao ritmo de vida acelera-
da. Foi este ritmo que por vezes nos levava a colocar a missão de Deus em segundo plano. Falar 
da segurança, do consolo e da esperança que existem em Jesus faz muito sentido. Precisamos de 
levar esta boa noticia a todos os que reencontramos e iluminar os ambientes laborais com a luz 
de Jesus. Que o Senhor nos ajude com ousadia mas sobretudo com amor!

Pastor João Ribeiro

http://ibq.westeurope.cloudapp.azure.com/
https://us02web.zoom.us/j/89398002971
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

