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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

Igreja unIda jamaIs será vencIda

Por que razão David eleva a 
união do povo de Deus a um 
patamar tão elevado?

Que importância tem a união da 
igreja para si? O que podemos 
viver com a união ou com a 
desunião da igreja?

O que pode fazer para que a 
IBQ permaneça unida?

Existe algum relacionamento 
fraterno que precisa de restau-
rar?

Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!
É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a bar-

ba, a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes.
Como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes de 

Sião; porque ali o Senhor ordena a bênção e a 
vida para sempre.

Salmos 133:1-3

O salmo 133 enfatiza a importância de o povo de Deus viver unido 
como irmãos. David escreveu este salmo, muito provavelmente, 
após a unificação das tribos, durante o seu reinado. Para trás, fica-
ram tempos de guerra civil em que o povo de Deus teve como reis 
Mefibosete (descendente de Saúl) e David (rei de Judá). 
Após David unificar o povo de Deus, deixando para trás a guerra 
civil, viveu-se um tempo completamente diferente do anterior. A 
miséria deu lugar à prosperidade, a guerra à paz, a opressão dos 
povos vizinhos ao respeito por Israel. Tudo isto porque as tribos 
uniram-se sob a orientação do seu Deus. No reinado de David, e 

Pr. Rui Sabino

também no de Salomão, as tribos usufruíram de um tempo de união e paz em Canaã, onde puderam experi-
mentar a vida abundante prometida pelo Senhor.
David considerou a união dos irmãos como boa e suave, noutras palavras, como preciosa e deliciosa. Uma 
união que trazia bênçãos ao povo e que glorificava o nome do Senhor.
Ilustrou o valor da união com duas imagens muito fortes: o óleo com que o sumo-sacerdote Arão foi consagrado 
e o orvalho de Hebrom.
O óleo, além de raro e muito valioso, simbolizava, na cerimónia de unção, o poder de Deus que descia sobre o 
sumo-sacerdote para o capacitar a fazer a missão para o qual tinha sido eleito por Deus. A união dos irmãos era, 
portanto, a condição indispensável para que a bênção do Senhor pudesse descer sobre Israel.
O orvalho de Hebrom, nas terras áridas da palestina, onde raramente chovia, era a água que garantia que os 
campos produzissem e houvesse pastagens para os animais. Tal orvalho era o símbolo de uma vida próspera.
A união dos irmãos permitia que o povo pudesse ser verdadeiramente povo, gozasse da bênção do Senhor e 
revelasse ao mundo o único e verdadeiro Deus.
Depois da desunião do povo do Senhor, os profetas falaram da união do povo de Deus sob a liderança de um 
descendente de David, numa dinastia que jamais terminaria. Esse rei é Jesus, esse povo é a igreja. Um dia, 
viveremos como irmãos no céu para todo o sempre, sob o reinado de Jesus. Porém, enquanto esse tempo não 
chega, a união do povo de Deus vive-se na terra, em igrejas locais, como a IBQ.
Podemos entender que a união da igreja é preciosa aos olhos de Deus e abençoadora para todos os seus mem-
bros. Uma igreja unida vive debaixo da graça de Jesus e jamais será vencida, pois está destinada à eternidade, 
sob o poder do Rei eterno.
Precisamos de orar e fazer o que estiver ao nosso alcance para vivermos unidos como irmãos.



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 online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja.

Pela celebração do Natal. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção perante nova subida desta doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

05  António Bento
12  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

19  Pr. Rui Sabino
26  Pr. João Ribeiro

o púlpito em dezembro

04  Eunice Alexandre
07  Maria Gabriela Castro
         Simão Guedes
10  Peyton Melville
11  Saul Ramos
12  Jorge Sousa
13  Odília Manuel
14  Eunice Cavaco
         Joaquim Goulão

15  Madalena Tamba
17  Priscila Pires
18  Sandra Miguel
         Lídia Miguel
19  Susana Dias
         Matthew Melville
20  Edeval Gomes
21  João Yanga

22  Bruna Cruz
23  Teresa Patrício
25  Inês Ribeiro
       Salomé Belo
         Isaura Cardoso
         Tânia Bote
27  Elena Puentes
         Wesley Fraga
31  Teresa Pereira

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

Missões Nacionais
No dia 05 de Dezembro vamos levantar a 
oferta especial para Missões Nacionais. 
Desafiamos todos a envolverem-se na obra 
missinária na nossa nação!

Cabaz de Natal
Um cabaz pode fazer a diferença para uma 
família neste Natal.
Faça parte desta campanha!
Mais informações: Henrique Cavaco
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