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o JeJum e a recompensa
Quando ages em caridade, 
quando oras ou jejuas, impor-
tas-te com o que os outros 
pensam?

Tens tido oportunidades de 
aprender e experimentar o 
jejum na tua vida?

Tens sentido a presença de 
Jesus no teu dia a dia?

Qual a importância na tua vida, 
do tempo a sós com Deus?

Que recompensas tens recebido 
de Deus, no “secreto”?

Passagem base: Mateus 6.16-18

No início do seu ministério, vários homens e mulheres, 
decidem aceitar o convite de Jesus para o seguirem. 
Jesus como Mestre, decide então ensiná-los acerca da 
nova Lei do seu Reino. Esta Lei não seria mais escrita em 
tábuas de pedra, como Deus tinha dado a Moisés, mas 
seria uma lei escrita em novos corações de carne, dado 
por Deus as todos que decidissem seguir Jesus, como 
seus discípulos. No cimo de um monte, Jesus começa 
então a ensinar esses discípulos e a falar-lhes da impor-
tância de terem um coração quebrantado e arrependido 
na presença de Deus. Muitos dos que tinham decidido 
segui-lo, tinham sido habituados a viverem uma fé hi-
pócrita, uma fé apenas e só de aparência, mas sem ar-
rependimento. Os Judeus, davam esmolas, oravam e je-
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juavam, para serem vistos pelos homens, mas o seu coração estava afastado de Deus. Então, no 
capítulo 6 do Ev. de Mateus, bem a meio do seu ensino, Jesus diz que o que espera que os seus 
discípulos façam em relação a essas práticas. Aqueles que tinham decidido viver com Jesus no 
dia a dia, deveriam praticar a caridade, as orações e o jejum, não de uma forma visível, mas 
no secreto, não diante dos homens, mas apenas e só diante de Deus. Todas estas práticas não 
deveriam ser uma obrigação, mas um fruto na vida de todo aquele que vive com Jesus no dia 
a dia. Jesus espera que os seus discípulos praticassem o jejum como um dessas práticas. Eles 
deveriam então saber, que Deus conhece os seus corações, e deveriam tirar a “máscara” da 
hipocrisia, diante dos homens e estarem em espírito e em verdade diante de Deus. Para estes 
Deus Pai tinha guardado um galardão, uma recompensa. Mas que recompensa Deus Pai daria a 
quem praticasse o jejum no secreto? Que recompensa existe para quem vivesse uma fé integra 
e verdadeira na presença do Senhor. Esta recompensa em primeiro lugar é a própria presença 
e intimidade com Deus. Nesse lugar de intimidade “o secreto”, Deus faria milagres nas suas 
vidas. Ele daria a recompensa na medida que eles precisassem para serem mais santos, mais 
parecido com o seu Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. No secreto existiria transformação, 
Deus lhes daria, a força, o perdão e a graça, necessárias para que nas suas vidas e no dia a dia 
com Jesus, eles pudessem derramar perdão e graça para com outros.



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja em tempo muito difícil. 
Pela possibilidade de mantermos Cultos online em tempo de confinamento. 
Pela nossa Igreja, pastores, pelos que nos seguem online.

Campanha de Oração Juntos: que seja um tempo de renovação espiritual e conversão. 

Tempo Covid: 
    - Cura para o nosso país 
    - Sabedoria para as autoridades 
     - Profissionais de saúde 
     - Doentes. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

EVM, CBP, Seminário. 
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/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

Transmissão em Direto
Os serviços de culto da IBQ, por tempo inde-
terminado, passam a ser apenas em formato 
online. 
Os links para a transmissão em direto estão 
disponíveis no website da igreja:
www.igrejabaptistaqueluz.com
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