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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

a oraÇÃo da VerdadeIra ProsPerIdade

No seu entendimento, uma vida 
abençoada é aquela em que o 
Senhor realiza os seus sonhos do 
homem, ou é aquela em que o 
homem se entrega aos planos do 
Senhor?

Tem colocado diante de Deus os 
mesmos pedidos de oração de 
Jabez?

Tem entregue a Deus a direção da 
sua vida?

Passagem base: I Crónicas 4:9-10

9 - Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; sua mãe chamou-
lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz.
10 - Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! Tomara que 
me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a 
tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobreve-
nha aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.

No meio das genealogias de I Crónicas, o escritor bíblico deci-
diu chamar-nos a atenção para a vida de um homem chamado 
Jabez.  O nome que recebeu foi proveniente das dores inten-
sas que a sua mãe passou no parto. Jabez significa “aquele que 
causa sofrimentos”. Ele nasceu com um estigma de vida nega-
tivo, de grande sofrimento, numa cultura em que os nomes 
eram muitas vezes proféticos. Porém, Jabez foi um homem 
abençoado e o mais ilustre da sua família. A mudança de perspetiva de vida deu-se quando ele fez uma 
oração ao Senhor, na qual se destacam quatro pedidos.
Jabez pediu que o Senhor o abençoasse. Nas Escrituras, as pessoas abençoadas são aquelas que se dis-
põem a fazer a vontade de Deus e a cumprir os Seus planos. Jabez desejou que fosse Deus a orientar a 
sua vida. 
Em segundo lugar, pediu que o Senhor lhe alargasse as fronteiras. Ao pedir o aumento dos terrenos, ele 
pedia que o Senhor abençoasse o seu trabalho. Jabez não fazia distinção entre a sua vida espiritual e a 
sua vida material. Tudo estava sob o domínio do Senhor e ele cria que Deus podia abençoá-lo e fazê-lo 
prosperar. 
Em terceiro lugar, Jabez pediu que a “mão do Senhor” fosse com ele. Este pedido prende-se com a pre-
sença abençoadora e permanente do Senhor na sua vida. Não era suficiente ser abençoado e prosperar 
na vida, para este homem era fundamental que o Senhor fosse consigo todos os dias da sua vida. Pois 
Jabez atribuía ao Senhor o poder de abençoar e modificar o curso da sua vida. 
Por último, Jabez pediu que o Senhor o livrasse do mal e das aflições da vida. Ele não queria fazer parte 
do mal que existia na sociedade, nem sofrer com as suas consequências. No fundo, Jabez desejava ter 
uma vida santa. O Senhor ouviu a oração de Jabez, agradou-se e abençoou-o, de forma que ele foi o mais 
digno de toda a sua família. Com o Seu poder, o Senhor libertou-o de uma história de sofrimento dando-
lhe uma vida abençoada.
A prosperidade de Jabez não surgiu de uma oração mágica, mas de uma consagração completa ao Senhor. 

Pr. Rui Sabino



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela nossa Igreja, visitantes, interessados no Evangelho. 
Pela possibilidade de mantermos Cultos presenciais e reuniões online.

Pela protecção física e espiritual da Igreja num tempo difícil. 

Pelos nossos pastores e obreiros. 

Pela CBP, pastores, igrejas, Seminário. 
Pelo nosso pessoal de Saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares, condutores. 

Pelas escolas: alunos, professores, funcionários. 

Pelos mais idosos e doentes, que têm estado afastados das instalações da Igreja. 

Pela situação de Covid no nosso país e no mundo.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

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

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
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

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