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perseguIção e expansão da Igreja

Temos consciência que Deus é o 
Senhor das circunstâncias, e que até 
mesmo a perseguição aos cristãos 
é apenas porque Deus a permite, 
temporariamente?

Temos aproveitado essas circuns-
tâncias, as pessoas que Deus coloca 
na nossa vida, sejam familiares, 
vizinhos ou colegas, para pregar o 
Evangelho, a Boa-Nova, o Amor de 
Cristo?

Temos vivido esta alegria de sermos 
salvos por Cristo, por o termos como 
Senhor da nossa vida? Ou foi apenas 
no início, na nossa conversão, e en-
tretanto “arrefecemos”, muito mais 
preocupados com as coisas deste 
mundo?

Entendemos que o Evangelho não é 
para o lucro nem para a exaltação de 
ninguém, a não ser de Jesus Cristo? 
Quando servimos, seja na Igreja ou 
onde for, quem queremos que seja 
exaltado?

Em Atos 8:1-24 a Palavra começa narrar a grande perseguição 
que se levantou contra a igreja depois do martírio de Estevão. 
Também o faz integrando e apresentando uma nova pessoa na 
narrativa que é Saulo. Saulo é alguém que consente na morte 
de Estevão e que se torna a face visível da perseguição à igreja 
em Jerusalém, um homem que não se importava de ir buscar 
pessoas a casa a arrastá-las para a prisão, homem ou mulher, 
não importava. A palavra no versiculo 3 para descrever a per-
seguição de Saulo: “assolava” demonstra uma perseguição 
cruel e brutal. Este homem cruel e implacável vai contrastar 
com o Paulo que vamos conhecer depois da sua conversão no 
capítulo 9.
Embora a referência a Saulo seja oportuna, na realidade a 
narrativa do capítulo 8 vai demonstrar é que esta cruel perse-
guição levou a que os cristãos saíssem de Jerusalém e se es-
palhassem por toda a região da Judeia, e até mesmo da região 
a norte da Judeia, a Samaria. Embora fugissem à perseguição 
em Jerusalém, continuavam a pregar o Evangelho para onde 
fossem (v4).
E é exactamente para a capital da Samaria, também de seu 
nome Samaria, que o autor de Atos nos leva a partir do ver-
sículo 5. Vemos o diácono, o evangelista Filipe (não confundir 
com o apóstolo Filipe) a pregar o Evangelho naquela terra, a 
fazer muitos milagres e muita gente a responder ao Evangelho 
entregando as suas vidas a Deus e a serem batizados.
E houve grande alegria na cidade de Samaria. Esta é a maior 
marca do Evangelho na vida de uma pessoa e na sociedade: 
Alegria! Quando um ser humano tem um encontro com o seu 
criador, tem consciência do seu pecado e do sacrifício feito por 
Jesus para que possa ser salvo, quando um ser humano percebe o propósito para o qual foi criado, o sen-
tido para a sua vida… Não há nada melhor no mundo. Não há notícia melhor no mundo. Então há alegria.
No meio deste acontecimento, desta alegria, há a história de um homem, chamado Simão, que há muito 
tempo iludia os samaritanos com as suas artes mágicas, que também crê (v13) e ao ver os milagres de 
Filipe e mais tarde Pedro e João imporem as mãos e pessoas receberem o Espírito Santo, é tomado pela 
ganância e tenta subornar os apóstolos para também ele ter aquele poder. Pedro repreende-o e admoes-
ta-o para que se arrependa, pois o seu coração estava longe de Deus.

Pr. Rui Ribeiro



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

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

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pelo Seminário em final de semestre e preparação para o próximo ano. 

Pelos nossos estudantes em exames. 

Campo de Férias com alcance a muitas crianças. 

Aniversário da Igreja e baptismos. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
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o púlpito em julho

04  Madalena Martins
05  Jorge Monteiro
07  Manuela Ramos
08  Paulo Tavares
09  Filipe Balé
        Anabela Afonso
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22  Lucas Souza
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parabéns!



agenda e notícias
Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

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
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Campo de Férias
Este ano voltaremos a realizar o Campo de 
Férias na Escola Básica n.2 de Queluz. Ore 
por este evento e pelas crianças que vão 
participar!
Dias 05 a 08 de Julho - 14h às 18h
Mais informações: Pr. João Ribeiro ou João 
Yanga.

Assembleia Geral
Dia 09 de Julho pelas 15h30 teremos Assem-
bleia Geral no salão principal da Igreja.
É importante a participação de todos os 
membros.

Aniversário da Igreja
No domingo, 10 de Julho, teremos culto es-
pecial em comemoração aos 68 anos da IBQ!
Neste dia também levantaremos oferta espe-
cial de aniversário. Nosso alvo é 6.000€
Participe!


