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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

“Comunhão” e estratégIa mIssIonárIa da Igreja, de 
Casa em Casa

O que podemos fazer para ter-
mos mais comunhão uns com 
os outros?

Devemos tentar imitar nos dias 
de hoje a comunhão que a Igre-
ja no primeiro século vivia?

De que forma tens usado a tua 
casa para a missão de Deus?

Algumas vez pensaste em usar 
a tua casa para fazeres Jesus 
conhecido?

Quem é que costuma frequen-
tar a tua casa, que ainda não 
tem Jesus como Senhor na sua 
vida? Costumas orar pela salva-
ção dessa(s) pessoa(as)?

Passagem base: Atos 2.42-47
Versículo chave: Atos 5.42

Quando lemos nas Escrituras a forma como os cristãos 
do primeiro século viviam a comunhão em igreja, pare-
ce-nos algo impossível nos dias de hoje. Os discípulos ti-
nham aprendido a viver essa comunhão com o seu Mes-
tre Jesus. De casa em casa Jesus partilhou a sua vida, os 
valores do Reino de Deus e o propósito da sua vinda. 
Desta forma, Jesus escolheu a casa como um lugar de 
comunhão e da sua missão. Quando os discípulos co-
meçaram a viver Igreja, eles fizeram exatamente como 
Jesus fez, de casa em casa. À medida que o Evangelho 
alastrava para além das fronteiras da cidade de Jerusa-
lém, as casas iam sendo o local onde a igreja se reunia, 
conforme o livro dos Atos nos relata. De casa em casa o 
Apóstolo Pedro, Paulo e outros usavam a comunhão nas 
casas, para que a salvação chegasse a todos na família e 
a todos os que viviam nas casas. Naquele tempo as ca-
sas (OIKOS) eram habitações que albergavam por vezes 
a família alargada, amigos, os empregados ou até escravos. Quando um membro da família 
se convertia, isso impactava toda a família, pois o Evangelho chegava a toda a casa, a todo o 
OIKOS. A igreja contemporânea precisa de olhar para a Palavra de Deus e (re)aprender. Neste 
processo a Igreja irá descobrir o plano de Deus e de como deve viver a comunhão e realizar a 
sua missão. A comunhão de casa em casa era a estratégia missionária da Igreja de Cristo e por 
isso deve ser a nossa também.

Pr. João Ribeiro



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela presença do Senhor na Sua Igreja. 
Pela forma como nos tem guiado e protegido. 
Pelos nossos membros, famílias, visitantes. 
Por 100 anos de CBP.

Por protecção física e espiritual da Igreja. 

Pelas autoridades e novas normas sanitárias. 

Pelos nossos pastores e obreiros. 

Pelo pessoal de saúde, hospitais, escolas, doentes. 

Pelos mais fracos e idosos. 
Pela EVM, CBP, Seminário.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos 
Devido às novas restrições de circulação aos 
domingos os horários dos cultos passam a ser:

9h30-10h45 // 11h15-12h30 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

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

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

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

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

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

Juntos Portugal
JUNTOS é um movimento de oração e jejum 
focado em unir a Igreja para orar por cada 
distrito de Portugal, uma pessoa de cada vez.
Participe e adira seu kit!
https://forms.gle/Auo3UmMk6ihGW9Qv7

Mais informações:
Pr. João Ribeiro - 965 152 479
Ruben Chama - 934 472 138 
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