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seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

a rIQueza de medItar na Palavra de deus

Quais são os seus hábitos de 
leitura da Bíblia?

Que importância diária dá à 
Palavra de Deus?

Será que existe relação entre 
passar tempo com a Palavra e 
passar tempo com Deus?

O que posso fazer para ter mais 
tempo com Deus?

Passagem base: Salmos 119

Versículo chave: Salmos 119:105 “Lâmpada para os meus 
pés é tua palavra e luz para o meu caminho”.

O Salmo 119 é o maior do livro dos Salmos. Muitos comen-
tadores apontam para Davi, Esdras ou Daniel como seus 
autores. O que podemos afirmar é que este Salmo foi es-
crito por um homem que tinha a Palavra de Deus como o 
maior tesouro na sua vida. No verso 14 ele afirma: “Ale-
gro-me mais em seguir os teus preceitos do que em pos-
suir grande riqueza”, e também ao longo de todo o Salmo 
(v72;127;162). O seu coração tinha um só Senhor e era 
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totalmente consagrado à Lei de Deus. A atitude que o Salmista tinha em relação à Palavra é um 
exemplo do que deve ser seguido por todos os cristãos. A Palavra de Deus era a sua única regra de 
fé e prática na sua vida diária. Como consequência dessa atitude em seu coração e vida o Salmista 
era um homem “bem-aventurado”, um homem feliz nos seus caminhos e decisões, pois andava 
fielmente nos caminhos de Deus. Verso 1: “Felizes os que andam no caminho da retidão, que vivem 
segundo a lei do Senhor”. O próprio Salmista buscava andar e cumprir a Lei do Senhor como expres-
sa no verso 2. Felizes os que cumprem os seus preceitos, que o procuram com todo o coração. “Com 
todo o coração” e isto significa que ele o fazia na sua vida com tudo o que ele é, com todo o seu in-
telecto, com toda a sua alma e emoções. Ele era um homem que buscava de forma completa e con-
sagrada cumprir a lei de Deus na sua vida (v7,11,34,58,69,80,111,112,161). Esta é a atitude que é 
esperada de um cristão, buscar viver uma vida “com todo o coração” na presença de Deus. Para isso 
o Salmista tinha um relacionamento diário com o Senhor, através da meditação na Palavra. Este era 
o “segredo” do Salmista, para viver de forma honrada e buscar sabedoria para as decisões diárias da 
sua vida e certamente da sua família. A meditação na Palavra era uma prática diária e constante: v15 
“Meditarei nas tuas instruções e estarei atento aos teus caminhos” (v18,27,48,78,97,98). O prazer 
e amor pela lei do Senhor era algo visível através da disciplina diária de meditação. Era também a 
sua forma de ouvir Deus e ser conduzido por Ele. A meditação na Palavra dava ao Salmista também 
sabedoria e discernimento espiritual, para este se defender dos inimigos que muitas vezes inten-
tavam contra ele. A Palavra era a sua arma contra as ciladas e o mal que muitas vezes intentavam 
contra ele. Mas o seu coração tinha um tesouro, do qual ele cuidava sempre que meditava: verso 
97 “Quanto eu amo, Senhor, a tua lei! Medito nela todos os dias” (55,147,148, 164). O coração do 
Salmista era um cofre onde ele guardava a Palavra, o seu maior tesouro.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelo reinício dos Cultos presenciais, pela continuação dos Cultos e reuniões online. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online 
Pela descida dos números Covid no nosso país.

Campanha Famílias Oram por Famílias. 

Tempo Covid:  
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação. 

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP  

Seminário ainda em Mês de Educação Teológica. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

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

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
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

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

Oferta Especial Educação Teológica
Pode fazer a sua oferta especial para Educa-
ção Teológica até o final do mês de março. 
Ore e participe!

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

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Inscrições através do website da igreja

Curso para Casais - Online
No dia 10 de Abril vamos iniciar um Curso 
para Casais - Online. Esse curso é para casais 
que procuram fortalecer a sua relação. 
Oferece muitas ideias práticas e ferramentas 
para ajudar a manter a relação mais sólida.
Mais informações: Pr. João Ribeiro
Inscrições: 
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9
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