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CasamenTo QUe aGrada a deUs

Porque é que Deus definiu uma 
liderança dentro do casamento?

Quando é que se torna difícil as 
mulheres viverem em submissão 
ao marido?

Porque razão é tão difícil ao ho-
mem amar a sua mulher como 
Cristo ama a Sua Igreja?

Passagem base: Efésios 5:22-33

No texto de Efésios 5:22-32, o apóstolo Paulo exorta os 
efésios a viverem de um modo digno de Jesus Cristo no 
contexto do relacionamento conjugal.
O apóstolo exprime dois princípios: 1º) a mulher cris-
tã deve ser submissa ao marido – “As mulheres sejam 
submissas ao seu próprio marido...” v. 22; 2º) o mari-
do deve amar a sua mulher “Maridos, amai vossa mu-
lher...” v. 25.

Pr. Rui Sabino

Paulo começa por comparar a submissão da mulher ao marido com a submissão ao Senhor 
Jesus. Tal como essa submissão é uma honra, é voluntaria e um privilégio, assim deve ser a 
submissão da mulher cristã. Para que não houvesse dúvida da liderança do homem, o apóstolo 
compara a submissão da mulher com a submissão inequívoca da Igreja a Jesus “Como, porém, 
a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu 
marido” v.24. Porém, a submissão da mulher, em nenhum momento, a torna menor ou menos 
importante do que o homem no casamento, pois o princípio bíblico é que ambos são uma só 
carne (v.28). Ainda que o marido seja o líder, segundo a perspetiva de Deus, essa liderança 
deve ser pensada a dois e partilhada para edificação de ambos e da restante família.
No segundo princípio da vida conjugal, o apóstolo exorta os efésios a amarem as suas mulhe-
res. Para ilustrar tamanho amor, Paulo compara-o com o amor sacrificial de Jesus pela Igreja. 
Jesus pagou um alto preço para benefício e salvação da Igreja. O homem, de igual modo, deve 
estar disposto a expressar o amor altruísta, sacrifical e à prova de todas as circunstâncias, para 
bem da sua mulher. Seguidamente, Paulo ilustra esse amor também com o exemplo do amor 
próprio “...os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo” (v.28). Em nenhum 
momento, no contexto bíblico, liderar é uma questão de propriedade ou chefia, antes, uma 
postura amorosa de amor, cuidado e proteção.
Tanto a submissão como o amor são dois princípios que trazem ao casamento honra, respeito 
e consideração, numa postura de vida altruísta em favor do cônjuge.
Nessa postura de amor e consideração, Jesus é glorificado e o casamento edificado.



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. 

Pelas reuniões e Cultos da Páscoa. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

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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03  Pr. Rui Sabino
10  Rui Ribeiro

17  Pr. Rui Sabino
24  Pr. Rui Sabino

o púlpito em abril

02  David Fino
      Zália Domingues
06  Maria José Barros
07  Marcelina Nascimento
08  Amadeu Pereira
09  Roberta Lourenço
10  Tomás Sabino

12  Ruben Chama
15  Filipe Fraga
18  Sofia Guedes
19  Lucimara Kempf
        Ana Xavier
23  Bruno Cabral
24  Daniel Ribeiro
        Matheus Girotto

25  Luís Carvalho
        Natanael Nicolau
        Pedro Guedes
        Ieda Pereira
26  Rosa Duarte
28  Ana Maria Branco
        António Paixão
      Sónia Cardoso

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

Conferência de Mulheres - Coragem
Na próxima conferência de mulheres, irá se 
falar sobre CORAGEM, à luz da Palavra de 
Deus. 
Teremos como oradora convidada Cassiana 
Tavares, psicóloga. 
Dia 2 de abril, às 15h15, na IBQ.
Não perca!

missionários ibQ - aurora e Gilberto rodriguez
Os irmãos Aurora e Gilberto são missionários apoiados pela IBQ e 
tem dedicado o seu tempo no ministério de formação da Global 
Children Network. Eles tem sido usados por Deus no nosso país e 
também internacionalmente, ministrando formação a igrejas que 
pretendem desenvolver e capacitar os seus ministérios infantis.

Resumo das Actividades Ministeriais em 2021

   Conferências para Pastores e Pais

   Conferências para líderes
   Providenciar Recursos Gratuitos a líderes de crianças e adolescentes

   Co-Creação de material para formação de líderes

   Foco na Guiné Equatorial, Reino Unido, Espanha, Moçambique, Angola,  
   para iniciar Conferências de Formação Online para Pastores e Líderes da  
   próxima geração

   Direção da Plataforma da Academia Online onde facilitamos formações  
   contínuas e gratuitas a qualquer pessoa envolvida no ministério das novas  
   gerações e com desejo de se equipar para servir melhor e com
   novas ferramentas.

   Co-Criação e desenho de recursos na Academia GCN para os países de  
   língua espanhola e portuguesa

   Co-Criação, tradução e desenho de recursos para a equipa líder do GCN  
   na Ásia, África, Europa, América Latina 

NACIONAL
Resultados:

289 Pastores, Pais e 
Líderes formados

INTERNACIONAL

Resultados:

545 Pastores, 
Pais e Líderes 

formados
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