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seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

de saulo a Paulo

Já alguma vez pensou que certa 
pessoa jamais se converterá?

Já desistiu de orar pela salvação 
de alguém?

O que mais o impressiona na 
graça e misericórdia de Deus?

A sua vida revela Jesus como a 
sua principal razão e viver?

Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os 
discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e 
lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim 
de que, caso achasse alguns que eram do Caminho, 
assim homens como mulheres, os levasse presos para 
Jerusalém. (Atos 9:1-2)

Saulo era um judeu, de Tarso, que foi estudar aos pés de 
Gamaliel, em Jerusalém. O seu percurso no judaísmo foi 
irrepreensível e veio a tornar-se um líder de referência 
em Israel. Saulo considerava que Jesus era um impostor, 
um herege, um atentado à fé do povo de Israel. Cheio de 
zelo religioso, chamou a si a missão de perseguir os cristãos com a esperança de acabar com 
o cristianismo.
A caminho de Damasco, Jesus aparece a Saulo numa intensa luz e pergunta-lhe: Saulo, Saulo 
porque me persegues? Não sabendo quem o chamava, Saulo, perguntou à voz: Quem és tu, 
Senhor? Jesus respondeu-lhe: eu sou Jesus a quem tu persegues! (Atos 9:4-5)
Dali em diante, a vida de Saulo mudou por completo. O perseguidor sanguinário dos cristãos 
foi quebrado pela graça e misericórdia de Jesus, passando a ser um fiel servo de Deus, prova-
velmente, o homem com mais impacto na Igreja de Cristo até aos dias de hoje.
Saulo ensina-nos que uma pessoa que crê em Deus e que é um praticante zeloso de uma reli-
gião pode não ter uma relação com Deus. Apesar de religioso, só depois do encontro com Jesus 
é que Saulo encontrou verdadeiramente o Deus vivo.
Saulo ensina-nos que não há pecadores que não possam ser perdoados. Ensina-nos que a gra-
ça e a misericórdia de Deus vão além dos pensamentos humanos e que, apesar dos homens 
não sentirem desejo ou necessidade de se encontrarem com Jesus, é o próprio Senhor que 
vem ao encontro dos homens.
Saulo, que veio a tornar-se no grande apóstolo Paulo, ensina-nos a fazer de Jesus a nossa razão 
de viver. Exorta-nos a uma vida de gratidão e missão.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a nossa Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelos Acampamentos, todos os que trabalham e todos os campistas. 

Pelo Seminário. 

Pelo tempo de férias. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

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
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Churrascada IBQ
17 de Setembro - Palavra da Vida

Valores:
Adultos: 10€  
Crianças 8 aos 12 anos: 5€ 
Crianças até 7 anos: Isentas
Mais informações: Jorge Sousa  


