
semana | 27 de fevereiro a 5 de março de 2022

www.igrejabaptistaqueluz.com

seja bem-vindo à igreja Baptista de Queluz

Unidade e edifiCaçÃo da iGreJa

Conhece os seus dons?

Tem colocado os seus dons ao 
serviço da igreja? Porquê?

Se os dons são uma dádiva da 
vitória de Jesus na Cruz, o que 
significa negligenciá-los?

Os dons espirituais são um tema que ao longo da histó-
ria da igreja têm gerado múltiplas controvérsias. É im-
portante ter uma visão bíblica dos dons, uma vez que 
estão na base da unidade e edificação da igreja.
Dons são capacidades espirituais que Jesus entregou a 
cada cristão a fim de fortalecer a sua Igreja e ajudá-la a 
cumprir a sua missão. Essas capacidades foram dadas a 
cada cristão na medida que Jesus entendeu ser conve-
niente. E a graça foi concedida a cada um de nós se-

Pr. Rui Sabino

gundo a proporção do dom de Cristo. (Ef. 4:7)
Paulo explicou aos efésios que estas capacidades são resultado da morte, ressurreição e exalta-
ção de Jesus. Os dons são parte do despojo de vitória que Jesus obteve no calvário. Por isso, diz: 
Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. (Ef. 4:8)
Um cristão que ignore ou decida de forma consciente não colocar os seus dons ao serviço da 
igreja está, até certo ponto, a fazer pouco, ou a desvalorizar a vitória de Jesus no calvário. Sem 
os dons a igreja de Cristo não será edificada da maneira que o Senhor pretende. 
No texto base vimos que Jesus atribuiu à igreja “homens dons” - apóstolos, profetas, evangelis-
tas, pastores e mestres, que tinham como missão aperfeiçoar os crentes para o serviço cristão, 
a fim de que a igreja fosse edificada - “...com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o 
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo...” (Ef. 4:12). De todos estes 
cremos que apenas os apóstolos deixaram de existir no seio das igrejas atuais. Paulo não pro-
curou esgotar o tema dos dons na carta aos efésios, até porque existem outras listas de dons 
nas cartas de Paulo.  Mas o apóstolo queria que ficasse bem claro que se uma igreja, enquanto 
corpo de Cristo, não conhecer os seus dons, ou desvalorizar a sua eficácia, jamais poderá ser 
espiritualmente madura e unida em Jesus.
Cada cristão em particular, bem como a igreja como um todo, deve refletir se está a colocar em 
prática os seus dons; se cada uma das partes está ativa na edificação e união da igreja.
Por vezes, passamos por uma obra pública e vemos uma pessoa a trabalhar e seis colegas a ver 
aquele que trabalha. Isso poderá acontecer facilmente numa igreja, cabe-nos a nós identificar-
mo-nos com o trabalhador e não com aqueles que apenas assistem ao trabalho.



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 EVM e pelo Seminário  no seu 2o Semestre. 

Pelo Retiro de Jovens este fim de semana. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

06  Pr. Joe Stewart
13  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

20  Pr. João Ribeiro
27  Pr. Rui Sabino

o púlpito em março

01  Abrão Cande
        Rodrigo Branco
        Teresa Sousa
02  Ana Karis Souza
        Joana de Jesus Ribeiro
04  Adelina Lumengo
        Tiago Branco
05  Jun Oya
06  Marcos Carvalho
        Matilde Martins

10  Ruben Bento
        Lucas Gomes
12  Daniel Conrado
        Gizela Baço
14  Noeme Sana
        Dina Oliveira
15  Bitumfaié Infau
16  Alícia Domingues
        Valentina Rodrigues
18  Nazaré Bote

20  Virgília Horta
23  Paula Sousa
25  Eunice Bento
        Fernando Ascenso
27  Rita Pereira
        Rute Pereira
        Marta Mendes
28  Vitor Oliveira
        Isabela Borges
31  Ana Paula Costa

Parabéns!



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
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

Culto - Recordando Cantor Cristão
No dia 12 de março pelas 16h acontecerá em 
nossa igreja um culto organizado pela Livraria 
Baptista parar recordar o Cantor Cristão.
Participe!

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09

