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InícIo da prImeIra vIagem mIssIonárIa

Consegue perceber nas suas orações 
a voz do Espírito Santo?

Já sentiu que alguém que se mos-
trou interessado no evangelho fugiu 
de si de um momento para o outro? 
Sentiu esta oposição espiritual?

O que é para si depender do Espírito 
Santo?

Atos 13:1-12

Enquanto a igreja de Antioquia orava e jejuava, o Espírito 
Santo disse à igreja para separarem Barnabé e Saulo para o 
campo missionário. Em obediência à voz do Senhor, a igreja 
de Antioquia impôs-lhes as mãos e enviou-os.
Barnabé e Saulo rumaram até à ilha de Chipre, onde prega-
ram nas sinagogas, em Salamina, antes de se concentrarem 
em Pafos, capital administrativa e residência do procônsul 
Sérgio Paulo. 
Curiosamente, Sérgio Paulo desejou ouvir o evangelho e 
chamou a si os missionários Barnabé, Saulo e o jovem João Marcos. Porém, na corte de Sérgio Paulo 
havia um bruxo judeu, chamado Barjesus, que naquele contexto usava o nome grego Elimas (que 
significava mágico) e que procurava sabotar o trabalho dos missionários. Lucas, o escritor de Atos, 
dá-nos a conhecer esta guerra invisível entre a luz e as trevas. Enquanto os missionários pregavam o 
evangelho ao procônsul Sérgio Paulo, Elimas procurava por todos os meios desviá-lo da fé.
O Espírito Santo, que havia chamado os missionários, continuava a dirigi-los e a dar-lhes sabedoria 
e poder. Paulo, ao discernir a oposição espiritual que o bruxo fazia, disse-lhe: 

10 Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não 
cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? 11 Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do 
Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele né-
voa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. (Atos 13:10-11).

A revelação deste episódio, logo no início das viagens missionárias, alerta-nos para aquilo que os 
nossos olhos não conseguem ver no mundo espiritual. Porém, é reconfortante perceber que o Es-
pírito Santo dá aos filhos de Deus sabedoria e poder para vencer a oposição que vai surgindo. E 
também que a luz tem poder de amordaçar as trevas.
A dependência de Deus e a disposição de viver sob orientação do Espírito Santo é a condição que 
nos permite viver dentro da vontade e da missão de Deus.

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

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

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

Pelas reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo reinício das aulas: alunos, professores, famílias. 

Pelo EVM e Seminário: novo ano lectivo.

Reunião Entrelaçadas no próximo sábado dia 1. 

Pelo sonho de podermos vir a ter novas instalações. 

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

Espaço Vida e Música
As aulas do Espaço Vida e Música iniciam na 
primeira semana de Outubro. As matrículas 
estão abertas!
Ore e participe deste projeto.
Mais informações: Sheila Lopes

Entrelaçadas
Dia 01 de Outubro às 16h teremos Encontro 
de Mulheres Entrelaçadas sob o tema “Crise? 
Do que estás a falar?”
Venha saber como as contornar de uma 
forma muito prática e simultaneamente à luz 
da Bíblia.

Culto de Ação de Graças STB
No sábado, dia 08 de Outubro às 15h30, o 
Seminário Teológico Baptista realizará na IBQ 
um Culto de Ação de Graças, sob tema “Pila-
res da Educação Teológica: Cristo, Oração e 
Missão”.
São todos bem vindos.


