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milagres e triBulações do povo de deus

O que significa para si ser cheio do 
Espírito Santo?

Como é que o Espírito Santo pode 
fazer a diferença no testemunho dos 
cristãos?

Reconhece milagres e oposição 
quando se vive em fidelidade a 
Deus?

Passagem base: Atos 4
A cura do coxo que diariamente estava a pedir esmola na porta 
formosa do templo criou um grande impacto em Jerusalém. 
Aquele homem tinha-se tornado quase uma “figura pública”, 
sendo conhecido de todos, pelo que a sua cura era evidente 
perante toda a população.
A evidência do milagre levou os apóstolos Pedro e João a 
anunciar que aquela maravilha tinha sido realizada pelo poder 
de Jesus ressurreto, tendo-se convertido naquele dia cerca de 
duas mil pessoas.
As autoridades do templo, com o apoio dos saduceus, apres-
saram-se a prender os apóstolos, levando-os às autoridades 
do sinédrio, para explicarem com que poder tinham feito aquele milagre. Mais uma vez, os apóstolos 
aproveitaram a oportunidade para pregarem Jesus ressurreto: tomai conhecimento, vós todos e todo o 
povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus 
ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. (Atos. 4:10). Afir-
maram ainda com ousadia que Jesus era “a pedra angular” (Messias) e o único nome pelo qual os homens 
podiam ser salvos: E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro 
nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. (At.4:13)
As autoridades judaicas, admiradas com a ousadia e eloquência dos apóstolos, chegaram à conclusão 
de que eles haviam estado com Jesus (v.13). No fundo, creram que eles pregavam com verdade e criam 
naquilo que diziam. Mas, a apesar disso, e da evidência do milagre, rejeitaram Jesus e procuraram cons-
tranger os apóstolos a não mais falar no Seu nome. Porém, Pedro e João responderam: Julgai se é justo 
diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; pois nós não podemos deixar de falar das 
coisas que vimos e ouvimos. (Atos 4:19-20).
A coragem dos apóstolos contrastava com o medo que tiveram quando Jesus foi preso e se esconderam 
em casa com as portas trancadas. 
A grande mudança na sua postura deveu-se ao facto de estarem cheios do Espírito Santo (v.8), que lhes 
dava a unção, a capacidade e a ousadia para cumprirem a missão de Jesus.
Este acontecimento revela duas características que são inerentes à vida dos cristãos. A primeira são os 
milagres. Quando o povo de Deus vive com fidelidade, milagres acontecem e o Reino de Deus cresce. A 
segunda característica são as tribulações. Quando há fidelidade, o povo de Deus sofre tribulações e opo-
sição, que procuram desmobilizar o povo de Deus da sua missão.
Resta à Igreja entender que todo o trabalho de Deus faz-se na dependência do Espírito Santo, e que só 
assim é possível ver milagres e continuar a perseverar com um sentimento de privilégio, declarando que 
mais importante é obedecer a Deus do que aos homens.

Pr. Rui Sabino



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. 

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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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

Workshop - Como falar com seus filhos
Quem educa? Pai ou Mãe? 
E os avós, onde ficam? 
O que diz a Bíblia sobre educar, disciplinar e 
repreender? 
O que diz a Ciência sobre isto? Será que se 
contradiz?
O Ministério de Famílias fará um workshop 
sobre este assunto  no dia 18 de Junho às 
16h no salão principal da IBQ. Participe!
Mais informações: Sérgio Conrado

Dia do Desporto na Palavra da Vida
O Dia do Desporto da IBQ é para todas as 
idades!  
Das 9h às 19h na Palavra da Vida, vamos pas-
sar um sábado em comunhão e em competi-
ção saudável entre irmãos.  
 
Mais informações e inscrições:  
Ruben Bento, João Yanga e Gerardo Belo


