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seja bem-vindo à igreja Baptista de Queluz

a Confiança em deUs venCe o medo

Qual era o segredo de David 
para vencer o medo?

Quais as circunstâncias que 
viveu ou está a viver que o 
assustam?

Pode dizer que o Senhor é a 
sua luz, salvação e fortaleza? 
Porquê?

Perante as situações difíceis 
sabe esperar confiadamente no 
Senhor?

O que precisa de fazer para 
vencer o medo?

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? 
O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Quando 
malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e 
inimigos, eles é que tropeçam e caem. 

Salmo 27:1-2

O medo é um sentimento que nos perturba, limita, aprisiona e 
tem a capacidade de nos fazer naufragar na fé! O salmo 27, escri-
to por David, tem como objetivo ajudar-nos a vencer o medo. O 
homem segundo o coração de Deus foi sujeito inúmeras situações 
muito assustadoras na sua vida, inclusive de morte iminente. Po-
rém, David indica três razões que lhe davam coragem para não 
ter medo. Deus era a sua luz, a sua segurança e a sua fortaleza. 
Luz porque o Senhor iluminava a sua vida, dava-lhe conhecimento 
da realidade, para tomar as melhores decisões. A luz também é 
sinónimo de segurança, porque revelava os perigos à sua volta. 
Nos campos, enquanto pastor, a luz da fogueira deixava as feras à 
distância, protegendo David e o seu rebanho.
O Senhor era a sua salvação, o mesmo seria dizer que Deus que 
era o seu resgate, ou a sua libertação. Muitos foram os episódios 

Pr. Rui Sabino

em que o Senhor livrou David da morte, como aconteceu no deserto de Maom, quando os Zifeus informaram o 
local exato das tropas de David e este foi cercado pelo rei Saúl, não tendo como fugir. Mas o Senhor providen-
ciou a sua fuga e aquele lugar ficou conhecido como Pedra de Escape. (I Sam. 24:19-29).
A terceira razão que Davi tinha para não temer era porque o Senhor era a sua fortaleza, o seu lugar de refúgio. 
Em Ziclague, quando os seus homens estavam a ponto de apedrejá-lo devido ao rapto das suas famílias pelos 
amalequitas, foi no Senhor que David se reanimou (1 Sam 30:6), foi no Senhor que encontrou abrigo.
É curioso que David não disse simplesmente que era luz, salvação e fortaleza, mas sim que era a sua luz, a sua 
salvação e a sua fortaleza. O conhecimento de Deus era resultado de uma experiência de vida íntima com o 
Senhor. Por isso, David tinha coragem para enfrentar as situações mais assustadoras que pudessem acontecer. 
“Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração; e, se estourar contra mim a 
guerra, ainda assim terei confiança.” (Salmo 27:4)
A confiança e coragem de David eram fruto de um desejo de intimidade com Deus(v.4) e da oração dependente, 
sincera, esperançosa e confiante (6-11).
No fim do Salmo, David afirma a sua postura de fé crendo que vai ver a bondade do Senhor ainda nesta vida e 
faz um apelo para esperarmos e confiarmos no Senhor.
David, o homem segundo o coração de Deus, vencia o medo nas muitas situações perigosas que viveu, firme na 
certeza da proteção de Deus. Podia vir um urso, um leão, um Golias, ou um exército inimigo que a sua segurança 
estava naquele que era a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, o Senhor Deus todo poderoso!



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja. 
Pelos Cultos e Reuniões online, que fazem chegar a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online. 
Pela descida nos números Covid no nosso país.

Campanha Famílias Oram por Famílias. 
Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação. 
Pelos nossos pastores e liderança. 
EVM, CBP, Seminário. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

o púlpito em março

07  Pr. Rui Sabino
14  Pr. João Ribeiro 

21  Pr. Rui Sabino
28  Pr. Rui Sabino

Parabéns!

01  Abrão Cande
        Rodrigo Branco
        Teresa Sousa
02  Ana Karis Souza
        Joana de Jesus Ribeiro
03  Sara Duarte
04  Adelina Lumengo
        Tiago Branco
05  Jun Oya

06  Marcos Carvalho
10  Ruben Bento
12  Daniel Conrado
        Gisela Baptista
14  Noeme Sana
16  Alicia Domingues
        Valentina Rodrigues
18  Nazaré Bote
20  Virgílio Horta

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



agenda e notícias

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

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

Oferta Especial Educação Teológica
No dia 07 de Março levantaremos uma 
oferta especial para o Seminário Teológico 
Baptista. Participe!

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

