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O PECADO DO HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

Como é que se vive um homem 
ou uma mulher  segundo o cora-
ção de Deus?

Em que momento está na sua 
vida?  Tem vivido em intimidade 
com Deus ou relaxou a sua vida 
espiritual?

Quando comete pecado qual a 
sua tendência?

Procura minimizar o seu pecado? 

Projeta nos outros ou nas cir-
cunstâncias a culpa?

Sente e assume os seus erros e 
pede perdão ao Senhor?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: 2 Samuel 11 e 12

David foi chamado pelo Senhor como “o Homem segun-
do o coração de Deus”.
No momento em que tinha atingido o auge da sua vida, 
relaxou espiritualmente, perdeu a sua intimidade com o 
Senhor e a noção da vontade de Deus. 
O relaxamento espiritual levou David a tomar decisões 
erradas como a de não ter acompanhado o exército na 
guerra contra os amonitas.
Num desses dias, David levantou-se tarde, foi passear no 
terraço do seu palácio e viu uma mulher muito bonita 
que estava a tomar banho. Perguntou quem era aquela 
mulher, mandou-a chamar e cometeu adultério com ela.
David pensou então num plano para que Urias, marido 
de Batseba, fosse considerado como pai do filho, fruto 
do seu adultério. Como o plano não resultou, David deu 
indicações a Joab para que Urias morresse no campo de 
batalha. Depois do luto de Batseba, David casou com a 
mulher de Urias.
Como é possível David ser o homem segundo o coração 
de Deus se adulterou, mentiu, manipulou pessoas e mandou matar um homem inocente e digno?
Deus não se alegrou com esta situação e mandou um profeta falar com David.
Natã conta então uma história ao rei acerca de um homem rico que roubou a ovelhinha de um 
homem pobre. 
David fica indignado com esse homem e sentencia-o à morte ou a pagar quatro vezes o preço 
da ovelhinha. Natã diz a David que esse homem era ele mesmo.
David, ao compreender o mal que tinha feito, arrepende-se e diz pequei contra o Senhor. Pede 
a Deus para que o recém-nascido não morra, mas o bebé acaba por morrer. Ao saber da morte 
do seu filho, David vai à tenda onde estava a arca e adora ao Senhor.
David é o homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, tivesse uma ética à 
prova de bala ou um carácter imaculado, mas porque amava o Senhor e queria fazer a sua von-
tade. Nesta história, o coração do homem segundo o coração de Deus está no facto de David 
compreender o seu pecado, confessá-lo e arrepender-se verdadeiramente.
Ainda hoje é assim, se quisermos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus temos de com-
preender, aceitar e pedir perdão pelos nossos pecados. Temos que viver dia-a-dia na dependência da 
misericórdia e graça de Deus. Um homem, ou uma mulher, segundo o coração de Deus, consegue 
entender que se afastou de Deus, arrepende-se e corre para os braços e comunhão do Senhor.



Temas de Oração

GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pelo amor e perdão do Senhor.
 
Pela Sua proteção nesta época difícil.

Por sabedoria para a Sua Igreja nesta nova fase de calamidade. 

Pelos nossos pastores  Rui Sabino e João Ribeiro. 

Pelas igrejas mais pequenas no nosso país. 

Pelo pessoal de Saúde. 

Pelos alunos que têm exames a fazer. 

Pelos trabalhadores. 

Pela união das famílias.
 
Por segurança para todos.

Olá, eu sou a Elisabete e trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, há mais de 25 anos. Sou 
licenciada em Politica Social e durante muitos anos trabalhei na área da Habitação Social da 
CML, nomeadamente, em realojamentos de pessoas que viviam em barracas e em bairros 
sociais. Sempre lidei com muitas situações sociais complicadas, vidas muito desestruturadas, 
pobreza económica, mas também muita pobreza ao nível emocional. Muita falta de amor em 
lares, que conduziam ao sofrimento dos mais frágeis e desprotegidos, como as crianças. Tenho 
procurado, não só fazer o trabalho que me era exigido pelos meus superiores, mas olhar para a 
outra pessoa, como alguém que Deus deseja cuidar e dar uma vida melhor. Percebi que muitas 
das opções que as pessoas fazem, conduzem, muitas vezes, a situações ainda mais desesperan-
tes e com consequências graves para toda a família. Isso entristece o meu coração! Por isso, e 
seguindo o que Deus nos ensina, “ama o teu próximo, como a ti mesmo”, fosse o individuo mais 
sujo, agressivo ou malcriado, sempre procurei tratar todos por igual, ouvindo verdadeiramente 
a pessoa, aconselhando sempre para o seu bem e, sempre que possível, transmitindo a essa 
pessoa que ela era válida e amada por Deus e que se procurasse consolo em Deus, a sua vida, 
mudaria, pois, teria Deus a caminhar a seu lado!

O púlpito em Julho

05  Pr. Rui Sabino
12  Pr. Rui Sabino

19  Pr. Rui Sabino
26  Pr. João Ribeiro

IBQ em Missão 



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

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do site da igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 
O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.
Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Zoom
ID da reunião: 893 9800 2971
https://us02web.zoom.us/j/89398002971

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

Aniversário IBQ
No dia 12 de Julho, iremos celebrar mais 
um aniversário da nossa Igreja. Queremos 
desafiar-vos a participarem num vídeo que 
queremos fazer de toda a Igreja a cantar The 
Blessing - “A Benção” e vamos assim procla-
mar a bênção de Deus sobre a nossa Igreja, 
sobre cada família e sobre cada irmão. 
As instruções, áudio e letra encontram-se no 
nosso grupo no WhatsApp.
Mais informações: Eunice Bento

Assembleia
Todos os membros estão convocados para 
a sessão ordinária da Assembleia Geral no 
próximo dia 04, às 15h30 no salão principal 
da igreja.
Convocatória - Assembleia Geral

Parabéns!

04  Edma Simão
05  Jorge Monteiro
07  Manuela Ramos
08  Paulo Tavares
09  Filipe Balé
        Anabela Afonso

14  Ana Paula Gonçalves
16  Mara Branco
18  Carlos Jorge
        Joana Leão Ribeiro

22  Lucas Souza
        Amauri Dias
24  Paulo Alexandre
30  Josiel Santos

http://ibq.westeurope.cloudapp.azure.com/
https://us02web.zoom.us/j/89398002971
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/assembleia-geral.html

