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IGREJA: CUIDANDO UNS DOS OUTROS

Quais serão as características de 
uma igreja que agrada a Deus?

Será que um ensino doutrinário 
errado pode fazer com que uma 
igreja não agrade a Deus?

Será que preciso de cumprir a 
Lei do V.T. para ser mais amado 
por Deus?

Porque é que os cristãos que 
aceitam o Evangelho já não têm 
que se esforçar por cumprir a 
Lei?

De que formas práticas tens 
cumprido a Lei de Cristo?

Como é que Cristo viveu e cum-
priu o que ensinou?

Pastor João Ribeiro

Passagem base: Gálatas 6:1-2

A igreja deve ser um corpo onde os seus membros cui-
dam uns dos outros. Paulo escreve às igrejas da região da 
Galácia depois de saber que estas estavam a ser influen-
ciadas pelo ensino dos judaizantes. Os judaizantes eram 
pseudocristãos infiltrados nas igrejas, que deturpavam o 
ensino do Evangelho de Cristo e que impunham aos cren-
tes a necessidade das práticas da Lei de Moisés. Eles obri-
gavam os crentes a circuncidar-se, a celebrarem as festas 
judaicas e proibiam-nos de consumir certos alimentos, 
como um pré-requisito para a sua salvação.

Desta forma o ensino dos judaizantes diminuía e ata-
cava a suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. 
No meio destas igrejas muitos crentes estavam a deixar 
a liberdade que o verdadeiro Evangelho lhes tinha dado 
pela graça e estavam a sujeitar-se de novo às práticas da 
velha aliança, desprezando assim a nova aliança feita pelo 
sangue de Cristo. Estes achavam se mais espirituais que 
outros irmãos, e estavam a dar espaço às obras da carne. 
Deste modo não agiam mais com graça uns para com os 
outros, quando alguém pecava. Paulo então vai corrigi-los e alertar estes cristãos sobre este falso 
ensino, exortando-os a cumprirem a Lei de Cristo, suportando as cargas uns dos outros e agindo 
com graça e misericórdia, como Deus agiu para
com eles, em Cristo.



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela união e fidelidade da nossa Igreja em tempos difíceis. 
Pelos Cultos e outras reuniões, presenciais e online.

Pela nossa Igreja nos próximos tempos, por sabedoria para os pastores e liderança. 

Pela Convenção Baptista, igrejas, pastores, missionários. 

Pelo Seminário e planos para o futuro. 

Pelos nossos governantes e suas decisões. 

Por todas as famílias, crianças, adolescentes, jovens. 
Pelo nosso novo casal, Alex e Ana Rita, que o Senhor os abençoe. 
Pelos doentes e mais idosos.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
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”
Segundas e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/cyz-mkpe-rgv

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

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

http://ibq.westeurope.cloudapp.azure.com/
https://meet.google.com/cyz-mkpe-rgv
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

