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o melHor ConselHo do mUndo

As promessas de Deus são 
orientações para a sua vida?

Costuma a meditar nas Escritu-
ras?

Pensa a vida a partir de Deus e 
da sua Palavra?

O que poderia ser diferente se a 
sua vida fosse pensada a partir 
de Deus?

Israel estava à beira da Terra Prometida pela segunda vez. Da 
primeira, a falta de fé impediu que o povo cresse que podia 
vencer os povos de Canaã e conquistar aquela Terra.
Agora, quarenta anos depois, Israel estava de novo prestes a 
alcançar a promessa, porém, vivia uma crise sem preceden-
tes. Moisés, o grande líder, tinha morrido. Aquele a quem o 
Senhor chamou para resgatar Israel da escravidão do Egip-
to, e que se tornou o legislador, o mediador da aliança, um 
homem de milagres extraordinários, o intercessor de Israel, 
não iria liderar o povo na conquista da Terra Prometida. 
Deus, porém, escolheu Josué para continuar a missão. Deu-
lhe os conselhos que iriam levá-lo a ele e ao povo a entrar 
na terra da promessa e a alcançar as promessas do Senhor.

Pr. Rui Sabino

Primeiro, Deus diz a Josué que continuava a liderar a missão. O grande líder Moisés tinha morrido, 
mas o omnipotente líder era o Senhor. Deus garantiu a Josué que seria com ele, assim como tinha 
sido com Moisés - “como fui com Moisés, assim serei contigo” (v.5). Ficou evidente que o sucesso 
da missão não dependia de homem algum, mas do próprio Senhor.
Seguidamente, o Senhor reafirmou as promessas dadas a Moisés: passa este Jordão, tu e todo 
este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel (v.2). Não seria a morte do líder, nem tão pouco 
qualquer outro obstáculo como o grande Rio Jordão, que impediriam que se concretizassem os 
propósitos de Deus. 
As promessas eram a orientação e a grande recompensa do povo no cumprimento da missão do 
Senhor. 
Deus fala ainda com Josué e exige uma postura de fé.  Por três vezes, o Senhor disse a Josué Esforça-
te e tem bom ânimo (vs.6,7,9), ou seja, sê forte e corajoso. 
Coragem para se manter fiel à missão porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus 
pais lhes daria (v.6) e coragem para ser zeloso e obediente à Lei do Senhor - Não se aparte da tua 
boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite... (v.8) 
O sucesso da missão, a vida abundante prometida em Canaã, terra que “emanava leite e mel” estava 
dependente da fé e fidelidade que o povo de Israel tivesse ao Senhor e à Palavra.
Josué recebeu o melhor conselho do mundo. Foi exortado por Deus a meditar na Lei, ou seja, a 
pensar e a refletir a vida, a partir de Deus e da sua Palavra. Pois, se assim acontecesse, então, tanto 
ele como Israel, teriam sucesso em tudo - porque, então, farás prosperar o teu caminho e, então, 
prudentemente te conduzirás (v.8).



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela possibilidade de celebrarmos mais uma Páscoa, em parte presencialmente, em 
parte online.

Por Jesus, nossa Páscoa. 
Pela nossa Igreja: pastores, membros, pelos que nos seguem online.

Pelas reuniões especiais da Páscoa: reunião de 6a feira à noite, Relógio de Oração no 
sábado, Cultos no domingo. 

Pelos nossos pastores e dirigentes, grupo de louvor. 

Campanha Famílias Oram por Famílias. 
Tempo Covid: que haja cura e segurança, particularmente em Portugal e no Brasil  

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

o púlpito em abril

04  Pr. Rui Sabino
11  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

18  Pr. João Ribeiro
25  Pr. Rui Sabino

Parabéns!

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

15  Filipe Fraga
18  Sofia Guedes
19  Lucimara Kempf
      Ana Xavier
20  Ivone Gonçalves
25  Luís Carvalho
        Natanael Nicolau
        Pedro Guedes
        Ieda Pereira

26  Rosa Duarte
28  Ana Maria Branco
        António Paixão
        Sónia Cardoso

  



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 - Páscoa
Participação: Pr. Samuel Quimputo
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.

Curso para Casais - Online
No dia 10 de Abril vamos iniciar um Curso 
para Casais - Online. Esse curso é para casais 
que procuram fortalecer a sua relação. 
Oferece muitas ideias práticas e ferramentas 
para ajudar a manter a relação mais sólida.
Mais informações: Pr. João Ribeiro
Inscrições: 
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9

Relógio de Oração
Junte-se a nós nesta Campanha de Oração. 
Escolha uma hora e venha orar connosco por 
si, pela sua família e amigos, pela Igreja, pelo 
país, pelo mundo.

Sábado - 03 de Abril // Das 10h às 22h

Horários reservados:
15h - Adolescentes
21h - Jovens
https://us02web.zoom.us/j/82708236195?pw-
d=aDVEc3ZybWwxck41MGtPS1I3OHVXUT09

ID da reunião: 827 0823 6195
Senha de acesso: 698740

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
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9%0D
https://us02web.zoom.us/j/82708236195%3Fpwd%3DaDVEc3ZybWwxck41MGtPS1I3OHVXUT09%0D
https://us02web.zoom.us/j/82708236195%3Fpwd%3DaDVEc3ZybWwxck41MGtPS1I3OHVXUT09%0D

