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A Importância da Amizade

A amizade entre irmãos em Cris-
to é importante? Porquê?

Podemos testemunhar o amor de 
Jesus aos que ainda não O conhe-
cem se não tivermos amizades 
genuínas uns com os outros?

Será que estou a ser uma barreira 
para o cumprimento dos planos 
de Deus por causa da minha falta 
de amizade para com os meus 
irmãos?

O que preciso de mudar na mi-
nha atitude para com os meus ir-
mãos para poder ser um espelho 
do amor de Deus nas suas vidas?

António José Bento

Passagem base: I Samuel 18-20
Versículo chave: I Samuel 18:3

Os capítulos 18 a 20 de 1 Samuel relatam-nos uma das 
maiores amizades de que há registo nas Escrituras, en-
tre David, um simples pastor, e Jónatas, o filho do rei 
Saul. Desta história brota um inusitado contraste en-
tre uma inimizade vincada do rei Saul e uma amizade 
profunda de Jónatas por David. Pai e filho exibem duas 
visões bem distintas da realidade e duas atuações an-
tagónicas, uma alicerçada no pecado, que queria trazer 
maldição e morte a David, outra alicerçada em Deus, 
que lhe trouxe bênção e vida. Mas, em especial, esta 
história revela-nos também que a amizade de Jónatas e 
David foi um elemento crucial para que o plano de Deus 
se cumprisse na vida de David. Deus usou esta amizade 
especial entre dois homens tementes a Deus para salvar 
David da morte certa e conduzi-lo até ao trono de Israel. 
O relato mostra-nos assim porque é que a amizade en-
tre os filhos de Deus é importante: porque através dessa 

IBQ em Missão 

O meu nome é Izaias Lourenço, sirvo na igreja e como profissional cristão. A minha profissão é 
conhecida como alpinista industrial. Certa vez uma pessoa questionou-me se eu era um “alpi-
nista cristão”, ou um “cristão alpinista”. Confesso que foi algo que me fez pensar. No meu traba-
lho, sempre procuro fazer o que me é confiado da melhor forma possível. Muitas vezes, os meus 
olhos chegam onde os olhos do cliente não chegam. Isto transmite-me satisfação do dever 
cumprido e a consciência de que, fazendo o que tem que ser feito, faço-o para a glória de Deus. 
Preocupo-me sempre com o cliente que pagou pelo serviço e por isso dou o meu melhor. Tenho

amizade Deus se manifesta para cumprir a Sua vontade soberana! É através da amizade dos 
nossos irmãos em Cristo que Deus manifesta o Seu cuidado, a Sua fidelidade, a Sua justiça, 
a Sua bondade e o Seu amor eterno por nós. Essa amizade é para nós a face visível de Deus 
neste mundo! E não apenas para nós, mas também para todos os que nos rodeiam e que ainda 
não conhecem Deus, pois o amor fraterno testemunha de forma viva e eficaz do grande amor 
que Deus a todos quer dispensar.



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Porque o Senhor é o nosso refúgio: Nele esperamos. 

Pela proteção que Ele tem dado à nossa Igreja.

Pela possibilidade de em breve podermos voltar às instalações da Igreja.
 
Pelo nosso Seminário a funcionar online.

Pela Convenção de Igrejas Baptistas Portuguesas, suas igrejas e pastores e decisões de 
futuro.
 
Pelos missionários que apoiamos.
 
Pela entrega fiel dos nossos dízimos e ofertas.

Agenda e Notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

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

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através da 
sua televisão MEO. Procure pelo canal 445778 
na MEO Kanal (botão verde do comando).

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

também como cristão a certeza de que sempre sou visto por Deus. A própria Palavra de Deus 
diz que “tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor”, e é isso que procuro fazer. Creio que 
através de nosso profissionalismo também somos capazes de levar a palavra de Deus àqueles 
que nos rodeiam e Aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus 
Cristo. Fil 1:6. Portanto, eu sou um cristão alpinista!

https://bit.ly/webex-mulheresqueoram
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

