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sei ser FeliZ?

Qual a importância que dá ao 
estudo bíblico?

Como é que o estudo bíblico 
o tem ajudado a edificar a sua 
vida?

Porque chamou Jesus insensato 
ao homem que não ouve nem 
pratica as suas palavras?
 
Qual a importância que as 
palavras de Jesus têm tido na 
construção da sua vida?

Todas as pessoas querem ser felizes! Querem ser bem-sucedidas 
em todas as áreas da vida: profissional, familiar, espiritual, etc.
Mas, apesar de todas as pessoas quererem ser felizes e de tudo fa-
zerem por isso, a verdade é que são muitos os que não conseguem 
ser felizes, tendo vidas marcadas pelo sofrimento e desilusão.
Será que há algum segredo para se alcançar a felicidade? Será 
que há uma fórmula para que as pessoas tenham vidas bem-su-
cedidas, capazes de vencer todas as tempestades?
O Senhor Jesus falou sobre construção de vidas à prova de tem-
pestades, na parábola dos dois construtores (Mateus 7:24-27).
Ao terminar o Sermão do Monte, Jesus disse aos seus ouvintes: 
24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pra-
tica será comparado a um homem prudente que edificou a sua 
casa sobre a rocha; 25 e caiu a chuva, transbordaram os rios, 
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, 
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.

Pr. Rui Sabino

De seguida falou do construtor insensato, que contruiu a casa na areia, o que veio a ser uma catástrofe, pois a 
casa não resistiu ao mau tempo.
Segundo Jesus, o fator determinante para ter uma vida à prova de tempestades é escutar e viver as suas 
palavras, o ensino do Reino de Deus. Construir a vida em Jesus, segundo o seu ensino, leva o homem a ir ao 
encontro da vida abundante que Jesus prometeu (João 10:10b).
As palavras de Jesus ajudam o homem a pensar naquilo que tem virtude e a limpar os traços de carácter da 
queda. Assim, o homem, ao alimentar-se com as palavras do próprio Deus, perde o desejo por aquilo que é 
pecado e afasta-se de caminhos que o levam à destruição. Ao ouvirem as palavras de Jesus, as pessoas seguem 
o plano de construção do arquiteto da vida – o nosso Deus.
O ensino de Jesus renova a mente humana ao ponto de os discípulos experimentarem a boa, agradável e per-
feita vontade de Deus (Romanos 12:2).
O Salmista David, por diversas vezes, testemunhou sobre o que significava ter Deus na sua vida. Para o “ho-
mem segundo o coração de Deus”, o Senhor dá aos seus fieis a verdadeira felicidade e  ajuda-os para que te-
nham  vidas bem-sucedidas:  Busca a tua felicidade no SENHOR e ele te concederá os desejos do teu coração. 
5 Põe a tua vida nas mãos do SENHOR, confia nele e ele te ajudará. 6 Ele fará brilhar a tua retidão e a tua 
justiça como o Sol brilha ao meio-dia (Sl. 37:4-6). 
A questão que qualquer homem deve colocar a si mesmo é a de qual o fundamento em que está a construir a 
sua vida? Está a edificar a sua vida na sua própria sabedoria, tendo em conta as suas capacidades e desejos, ou 
tem vivido de forma submissa e dependente de Jesus?
Jesus foi muito claro, o segredo de uma vida à prova de tempestades está em escutar e viver as suas palavras.
Tendo em conta a parábola dos dois construtores, a disciplina espiritual do estudo bíblico é essencial para que 
a vida do cristão possa ser bem edificada e feliz.



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pelo alcance do Chá com Graça do sábado passado.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, Igrejas sem pastor.

Missões Mundiais: levantamento de oferta no próximo domingo 2 de Maio. 
Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 

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/xuq-tkiv-vpn

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

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

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.
Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Oferta especial - Missões Mundiais
Podemos todos fazer parte daquilo que Deus 
está a fazer pelo mundo fora! 
No domingo, 02 de maio, levantaremos ofer-
ta especial de Missões Mundiais para apoiar 
os vários projectos da Convenção Baptista 
Portuguesa nos países africanos de língua 
ofical portuguesa e na evangelização dos 
ucranianos no nosso país.
Ore e participe! 

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9%0D



