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Jesus é a Videira Verdadeira

IBQ em Missão 

Porque é que achas que Jesus 
usou esta metáfora para falar 
aos seus discípulos?

Qual o cuidado providenciado 
pelo Agricultor aos discípulos 
para que frutifiquem?

Quando olhas para tua vida, vês 
fruto ou não?

O que precisas fazer para que a 
vontade de Deus se realize na 
tua vida?

Até que ponto o fruto de Deus 
na tua vida é importante para os 
outros?

O meu nome é Ruben Chama, 31 anos, ator e estudante de Filosofia. Em março passado recebi 
uma mensagem. O isolamento impôs-se, as ruas ficaram desertas e as organizações ficaram 
sem voluntários, o que significava menos apoio aos que mais precisam. Como em qualquer 
crise, os primeiros a sofrerem são os marginalizados: os que não têm que comer, os que não 
têm casa para se isolarem, os que não têm, sequer, acesso à informação sobre esta ameaça. 
A Comunidade Vida e Paz precisava urgentemente de voluntários para reforçar o seu trabalho 
de distribuição de alimentos à população sem-abrigo. A fome que vi nas ruas, as histórias que 
ouvi... dias depois era decretado o Estado de Emergência e pela misericórdia de Deus, que 
amoleceu o coração das autoridades, foram criados em Lisboa diversos Centros de Acolhimen-
to para esta população, com banhos, refeições e acompanhamento técnico de saúde física, 

Pastor João Ribeiro

Passagem base: João 15.1-11
Versículo chave: João 15.1

Jesus está com os seus discípulos e quer lhe transmitir 
mais uma verdade acerca de quem Ele é. Desta vez, Je-
sus usa uma metáfora de como Deus via o seu povo, a 
sua Igreja. Como ramos de uma videira que não era a 
nação de Israel, mas o próprio Jesus. Depois de Jesus 
afirmar que ele é a Videira autêntica de Deus, ele tam-
bém diz quem são os seus discípulos. Ramos que dão 
fruto e são limpos para dar mais fruto ainda. Estes ra-
mos/discípulos permanecem na videira e sabem que 
tudo o que precisam encontram nela (Cristo). Porém 
existem ramos que não dão fruto; esses Jesus diz que 
são retirados da videira, secam e serão lançados no fogo 
e queimados. Porém o ramo que permanece recebe inú-
meras bênçãos do Agricultor (Deus Pai). Dá fruto (v2), 
dá Glória a Deus (v8), vê as suas orações respondidas 
(v7), permanece no amor de Jesus (v9) e sente alegria 
plena (v11). A Videira está disponível para dar ao ramo 
tudo o que ele precisa para dar fruto. Da mesma forma, 
Jesus está disponível para te dar tudo o que precisas, 
para que vivas, dês fruto para a glória de Deus e para 
que reflitas Jesus ao teu próximo.



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Porque podemos confiar no Senhor, que Ele responde às nossas orações.

Pelas Suas respostas às nossas orações nestas últimas semanas.

Pela continuidade do testemunho da nossa Igreja, quer nos Cultos online, quer através 
de cada um de nós.

Pelos nossos Pastores e Missionários, na nossa Igreja e em todo o país.

Pelas Igrejas portuguesas, que possam permanecer fiéis no seu testemunho.

Pelo levantamento de dízimos e ofertas.

Pela manutenção da obra da Convenção Baptista Portuguesa.

Pelo nosso pessoal da Saúde e doentes.

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

Agenda

mental e relacionado com dependências. Mais uma vez foram precisos voluntários e eu disse 
sim. Além do cuidado do corpo, vi a carência e a diferença que faz um afeto, o cuidado, o amor.

“Se repartires o teu pão com o esfomeado, e matares a fome ao pobre, então na escuridão em 
que vives brilhará a luz, a tua obscuridade transformar-se-á em meio-dia.” Isaías 58:10

Salão de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom 
Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Horários das classes:
Sábado - Isaías (Adultos) - 18h
Domingo:
Moisés (5 a 7 anos) - 10h
Timóteo (7 a 10 anos) - 10h15
David (10 a 12 anos) - 10h15
Josué (13 a 15 anos) - 10h
Daniel (+ 15 anos) - 10h

Os links para as reuniões estão disponíveis 
no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

https://bit.ly/webex-mulheresqueoram
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

