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a GraÇa de deUs

Que argumentos as pessoas cos-
tumam usar para rejeitar Deus?

Quem é Deus para si?

Defina graça e misericórdia.

Qual acha que deve ser a pos-
tura de vida por parte de um 
cristão que foi salvo pela graça 
de Jesus?

Muitas pessoas dizem não querer nada com Deus apesar de 
não O conhecerem. As razões dessa rejeição têm muitas ve-
zes a ver com a religiosidade que veem em pessoas próximas 
de si, mas que não demonstram graça, nem misericórdia.
Efésios 2:1-10 revela-nos um Deus amoroso e gracioso para 
com todos os homens. Esta passagem revela-nos a maior e a 
mais maravilhosa oferta de Deus.
Nesta passagem, Paulo diz aos Efésios que receberam vida 
de Jesus e que antes de O conhecerem estavam espiritual-
mente mortos. Esse estado espiritual miserável era fruto do 
pecado que cometiam, por influência da sociedade ou dos 

Pr. Rui Sabino

pensamentos e desejos pessoais.
O apóstolo fala da condenação e do dia em que os pecadores serão confrontados com a ira de Deus 
- “Filhos da ira”.  Mas Deus não ficou insensível à desgraça e miséria humana, pois sendo rico em mise-
ricórdia, por causa do grande amor com que nos amou (Ef. 2:4) interveio naquele que seria um eterno 
futuro de sofrimento. Em Jesus, Deus pagou o pecado dos homens e assumiu os erros humanos como 
se fosse o culpado de todos eles. No calvário, Jesus sofreu a pena que era suposta ser paga por cada 
pecador. No final da sua vida, Jesus gritou vitória – está consumado - e assim pôde entregar o seu 
espírito ao Pai como inocente. A morte não o segurou porque ele era totalmente justo e todos os que 
creem em Jesus recebem esta vida espiritual que lhes permite vencer a morte.
O Deus verdadeiro e maravilhoso oferece-nos, através de Jesus, vida, liberdade e absolvição eterna. 
Essa é a boa nova do Evangelho que transforma “filhos da ira” em “filhos de Deus”.
A oferta de Deus provém da Sua graça, pois nenhum homem a merece ou consegue ser digno de tão 
grande oferta. Porém, há um caminho para alcançá-la: a fé! A fé é o reconhecimento do que Jesus fez 
por nós. 8 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 não de obras, para que ninguém se glorie. (Ef. 2:8-9)
Os cristãos que reconheceram a graça de Jesus devem viver de um modo digno do amor e misericórdia 
que alcançaram.
Aqueles que se deparam com esta graça e entendem que têm vivido segundo a influência de uma 
sociedade que rejeita Deus, ou sob a influência dos seus pensamentos destituídos de temor, devem 
arrepender-se e entregar as suas vidas ao Senhor, a fim de alcançarem vida, liberdade e absolvição.



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 Assembleia no sábado passado: pela direcção do Senhor em todas as decisões. 

Pela reuniões presenciais e online. 

Pela recuperação dos que vão tendo Covid. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pela Campanha JUNTOS.  

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis nesta fase difícil da doença. 

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

Inscrições para o Culto
A inscrição para o culto pode ser feita através 
do website da IBQ.
Entrada mediante apresentação de 1 destes 
3 documentos: 
- Certificado de vacinação completa 
- Certificado de recuperação 
- Certificado de testagem 

No caso de não possuir nenhum destes certi-
ficados, pode trazer e realizar um auto-teste 
à entrada da igreja.

IMPORTANTE
Recomendamos que os doentes de risco e 
as pessoas acima dos 70 anos (inclusive) não 
assistam presencialmente ao culto.
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