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solItude - ouvIr deus

Considera importante ter um 
tempo de solitude com Jesus?

O que pode impedi-lo de ter 
esse tempo?

O que pode fazer intencio-
nalmente para guardar esse 
tempo?

O que Jesus como bom pastor 
prometeu oferecer-lhe?

O que espera Jesus de si como 
uma “ovelha”?

As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas 
me seguem. (João 10:27)

Depois da reação negativa dos fariseus com o homem que tinha 
sido curado da sua cegueira de nascença (João 9), Jesus afirma-
se como o bom pastor de Israel (João 10:1-18).
A figura do bom pastor era uma profecia que o Messias cumpri-
ria expressando direção espiritual e cuidado do seu povo.
Jesus fez três contrastes entre si e os líderes religiosos de Jeru-
salém (v.1-18). Contrasta a figura de um pastor verdadeiro com 
os ladrões de ovelhas (1-7); o pastor de ovelhas com a porta do 
aprisco (8-10) e o bom pastor com o mercenário (11-18).
Nestes três contrastes, Jesus acentua a sua relação de intimida-
de com as ovelhas, o seu cuidado em suprir-lhes as necessidades 
e a proteção que lhes oferece. Fica evidente que Jesus é a única 
porta para a salvação e que só por ele as ovelhas podem ser salvas, bem diferente dos líderes religiosos de 
Israel, que viam nas pessoas meios de se auto beneficiarem. Jesus amava verdadeiramente o seu povo, ao 
ponto de se dar em oferta por ele.
Em todo o texto fica claro que a resposta que as ovelhas dão ao pastor é a obediência, baseada numa confian-
ça inabalável. Elas sabem que podem confiar no pastor, conhecem-lhe a voz e seguem-no por onde ele for.
Saindo da linguagem figurada, fica claro o que Jesus oferece salvação, vida abundante e eterna aos seus 
discípulos. Fica igualmente claro que um discípulo tem que confiar em Jesus e entregar-lhe a liderança da 
sua vida.
Mas esta passagem deixa ainda evidente que a relação entre pastor e ovelha, ou entre Jesus e os seus dis-
cípulos é uma relação de cumplicidade mútua. É uma relação que vai além de um sistema religioso como 
afirmavam os líderes religiosos de Israel e exprime uma verdadeira intimidade que necessita de tempo par-
tilhado para que aconteça. 
A disciplina espiritual da solitude, bem conhecida entre nós como “tempo a sós com Deus”, permite ao discí-
pulo investir tempo com o seu Senhor. Ensina-o a ouvir Deus.
É um tempo em que o discípulo pensa a sua vida a partir da vontade de Jesus. Na solitude o discípulo investe 
num tempo de qualidade, procura ouvir o seu Senhor. Deste modo, fica capacitado a conhecer e discernir a 
voz de Jesus. 
A vida corrida tão característica da nossa sociedade impede muitas vezes que um discípulo de Jesus invista na 
relação com o seu bom pastor. Para que isso não aconteça é necessário que reserve na sua agenda um com-
promisso com Jesus e que seja muito intencional para proteger esse tempo de intimidade com o seu Senhor. 
Se tal não acontecer, é bem provável que os muitos afazeres  que tem durante o dia se tornem num obstáculo 
para não ouvir Deus, nem cultivar a relação de proximidade que encontramos em João 10.

Pr. Rui Sabino



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões presenciais e online. 
Pelo baptismo da Ana no passado domingo. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 
Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança. 
Aniversário da Igreja:  baptismos, levantamento de oferta. 
Pelo EVM: preparação do próximo ano lectivo. 
Seminário: novo mestrado, preparação do novo ano lectivo, liderança, professores, 
alunos. 
Pela CBP,  Igrejas sem pastor. 
Pelos Acampamentos e seus participantes. 
Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

04  António José Bento
11  Pr. Rui Sabino - Aniversário da IBQ  
        (Baptismos)

18  Pr. João Ribeiro (Ceia do Senhor)
25  António José Bento

o púlpito em julho

04  Edma Simão
        Madalena Martins
05  Jorge Monteiro
07  Manuela Ramos
08  Paulo Tavares

09  Filipe Balé
        Anabela Afonso
14  Ana Paula Gonçalves
16  Mara Branco
18  Carlos Mendes Jorge
        Joana Leão Ribeiro

22  Lucas Souza
        Amauri Dias
24  Paulo Alexandre

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
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

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

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Entrelaçadas
Está a chegar o nosso próximo encontro de 
mulheres “Entrelaçadas”. Marque esta tarde 
especial na sua agenda, a sua presença é 
importante!  

Através do Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81949904054?pw-
d=czVCd0d6TmZDMk50NURKTjdKelNiUT09 
ID da reunião: 819 4990 4054 
Senha de acesso: 106260

Assembleia Geral
No dia 10 de julho pelas 15h teremos Sessão 
Extraordinária da Assembleia Geral. É impor-
tante a participação de todos os membros da 
IBQ.

Aniversário IBQ
No dia 11 de julho será a celebração do 67º 
Aniversário da IBQ, sob o tema “Caminhar com 
Jesus - ontem, hoje e sempre”.
Levantaremos neste dia oferta especial de 
aniversário que será usada para as obras que 
precisam ser realizadas nas instalações da 
igreja. 
Alvo - 5.500 €
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