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adoração

Zacarias é um sacerdote que se torna profeta através da influência 
do Espírito Santo. Estou eu receptivo a esta influência?

Zacarias é escolhido por Deus para cumprimento de antigas profe-
cias. Estou de igual modo atento à Palavra?

A forma como Zacarias recebe a Palavra de Deus ensina-me sobre 
obediência?

E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo 
e profetizou, dizendo: 

Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o 
seu povo! E nos levantou uma salvação poderosa na casa 
de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos 
profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos 
nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborre-
cem e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para 

lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou 
a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das 
mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em 

santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.

Lucas 1:67-75



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. 

Pelo Retiro da Igreja e tudo quanto o Senhor nos proporcionou. 

Pela reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
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

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

Reunião de Oração
Presencial e Online
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

JUNTOS 2022 
JUNTOS é um movimento de oração e jejum 
focado em unir a igreja para orar por cada 
distrito, uma pessoa de cada vez.
Nossa igreja irá novamente fazer parte desta 
campanha. A partir deste domingo recebere-
mos inscrições para a compra do kit.
Participe!
Valor do kit - 2.50 €
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