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seja bem-vindo à igreja baptista de Queluz

jesus, a esperança do povo de deus

Como olha para os governantes? 
A ciência? A sua família?

Tem expectativas que são impos-
síveis de cumprir? Pode algum 
ser humano responder comple-
tamente às ansiedades do seu 
coração?

Onde tem depositado a sua 
esperança? 
Lembra-se da esperança que há 
em Jesus para as dificuldades do 
dia a dia?
 
Aguarda com esperança e ex-
pectativa o dia em que Jesus vai 
voltar?

Passagem base: Lucas 2:28-30
 
Com Simeão e Ana, temos um vislumbre do quanto o 
povo de Deus ansiava pelo Messias. Depois de 400 anos 
de silêncio profético, durante os quais foram subjuga-
dos por diferentes impérios, em que as palavras duras 
do profeta Malaquias “ecoaram” no subconsciente do 
povo. Finalmente estava ali, a salvação de Israel e do 
mundo, num pequeno e indefeso bebé, ainda depen-
dente dos seus pais humanos para tudo.
Ele chegou não porque o povo merecia, ou seguia per-
feitamente a Lei e era digno de Ele chegar, antes pelo 
contrário, tentavam seguir milhares de leis derivadas 
do Pentateuco, mas o seu coração continuava longe de 
Deus, de amar o Deus que lhes deu a Lei e de amar os 
homens criados à Sua imagem e semelhança. 
Ele chegou apenas e só pela Graça de Deus. Completa-
mente imerecida. Ele chegou porque Deus havia prometido que Ele chegaria. A Palavra de 
Deus era suficiente para que Simeão e Ana continuassem cheios de Esperança que Ele iria 
chegar, mesmo que já tivessem passado 400 anos, mesmo que eles próprios já estivessem 
avançados em idade. A sua reação é digna do relato de Malaquias, 400 anos antes:
“para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e 
saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.” Malaquias 4:2 
Também nós aguardamos há quase 2000 anos o cumprimento de outra promessa de Deus: que 
Jesus voltará para vir buscar a sua igreja, que toda a maldade e injustiça será julgada diante do 
trono de Deus e entraremos numa nova era:
“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem cla-
mor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.” Apocalipse 21:4 
E podemos ter uma esperança inabalável nessa promessa, porque é uma promessa feita pelo 
Deus imutável, o Deus que tem todo o poder para a cumprir. 
Enquanto esse dia não chega, temos o privilégio e a responsabilidade de viver e de proclamar 
o Evangelho. 

Rui Ribeiro



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela Graça e protecção do Senhor à nossa Igreja durante 2020. 
Por todos os que foram alcançados com a Sua Palavra este ano. 
Pelas respostas às nossas orações. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que têm feito chegar a Palavra a muitos. 
Pela possibilidade de ter sido realizado o baptismo da Ana Maia.

Por protecção física e espiritual da nossa Igreja em 2021. 

Por manifestação da Graça do Senhor em vidas salvas no próximo ano. 

Pelos nossos pastores e obreiros. 

Pelo EVM, Seminário, CBP: igrejas mais pequenas e em dificuldades. 
Pelo nosso pessoal de saúde, hospitais, escolas. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

o púlpito em janeiro

03  Pr. Rui Sabino
10  Pr. João Ribeiro (Ceia do Senhor)

17  Pr. Rui Sabino
24  António José Bento
31  Pr. Rui Sabino

parabéns!

04  Filipa Carvalho
08  Rute Mendes
09  Lídia Oliveira
12  Eduardo Patrício
13  Lídia Dias
15  Isaque Lopes

16  Cristiano Dias
      Fernanda Nascimento
18  Julieta Dias
        Paulina Pade
        Rodrigo Neves

21  Filipe Mendes
        Lucas Mendes
      Pedro Barros
        Tito Patrício
28  Elisabete Guedes



agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 9h30-10h45 // 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

*Não haverá reunião no dia 31

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
Não teremos reunião de oração no dia 
01/01. Retornaremos no dia 08/01.

Ano Novo
Amanhã, dia 30, será disponibilizado um 
material especial para que cada família 
possa fazer seu culto doméstico na noite de 
Ano Novo.

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

