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Unidos em CrisTo

De que modo é que a graça de 
Jesus mudou a sua vida?

O que significa para si pertencer 
à família de Deus?

O que implica ser templo do 
Espírito Santo?

Costuma partilhar a esperan-
ça de Jesus com não crentes? 
Porquê?

Depois de dizer aos efésios que a salvação não é resultado do 
mérito humano, nem de uma vida cheia de boas ações, mas 
que é uma oferta do Deus misericordioso e gracioso (Ef. 2:1-10), 
Paulo continua a falar dessa maravilhosa graça que chegou à 
vida dos gentios (povo não judeu) e dos privilégios que recebe-
ram em Cristo.
Antes de Cristo, eles estavam em desvantagem em relação aos 
judeus - naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da co-
munidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não 
tendo esperança e sem Deus no mundo (Ef.2:12). Israel era o 
povo eleito, que tinha uma aliança com o Senhor. Era a nação 
santa, o reino de sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Ti-
nha a missão e dar Deus a conhecer ao mundo e o privilégio de 

Pr. Rui Sabino

ter recebido a esperança messiânica e a promessa de uma vida abundante na presença de Deus. Israel tinha 
a grande vantagem de conhecer Deus e a vida sob a direção e o cuidado desse Deus. Por outra palavras, os 
gentios estavam longe do Senhor e do povo de Deus, viviam afastados da bênção de um Deus maravilhoso.
Mas, em Jesus, os gentios foram aproximados de Deus e do seu povo - ...agora, em Cristo Jesus, vós, que 
antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo (Ef.2:13). As diferenças e os ódios existentes 
entre judeus e gentios terminaram porque Jesus, na cruz, tornou obsoleta a lei cerimonial que afastava os 
judeus dos outros povos e criou um único acesso a Deus para ambos os grupos - porque, por ele, ambos 
temos acesso ao Pai em um Espírito (Ef. 2:18).
Jesus trouxe a paz com Deus e paz entre judeus e gentios, a ponto de fazê-los o mesmo povo - ...Ele é a nossa 
paz, o qual de ambos fez um (Ef. 214).
Agora, o novo homem, aquele que crê em Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador, pode ser de qual-
quer nação, em qualquer lugar da terra. 
Deus tem um único povo constituído por pessoas de todas as nações que professam a sua fé em Jesus – a 
Igreja de Cristo.
A este povo, ao qual os gentios pertencem, Deus chama-os de “concidadãos dos santos” (v.19), são “família 
de Deus” (v.19) e templo do Senhor, -“santuário dedicado ao Senhor” (v.21).
Em Cristo, deixámos de ser estrangeiros para adquirirmos a nacionalidade do Céu. Fomos adotados, passá-
mos  pertencer à família de Deus e somos o santuário espiritual onde Deus manifesta a sua glória. A única 
explicação que encontramos para tamanha graça foi a decisão de Deus nos amar!
Perante tão grande oferta, tão grandiosa graça, cabe-nos como igreja viver de um modo digno do amor que 
recebemos em Jesus.



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.

Pela recuperação dos que vão tendo Covid. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

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

Pela Campanha JUNTOS.  

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis nesta fase difícil da doença. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

06  Pr. João Ribeiro
13  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

20  Pr. Rui Sabino
27  Pr. Rui Sabino

o púlpito em fevereiro

01  Luís Martins
04  Noemi Ornelas
06  Sheila Lopes
07  Sérgio Conrado
08  Eduardo Bote
09  Alina Bodyanchuk

10  Maria Beatriz Antunes
11  Raquel Neto
12  Ismael Neto
13  Dinora Mateus
        Natividade Vieira
        Tito Machado
15  Mário Santos

17  Inês Martins
19  Rui Sabino
22  Rute Nicolau
23  Patrícia Paixão
      Doralice Lourenço
        Mayra Jérsica
26  Moisés Melville

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
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

Inscrições para o Culto

A inscrição para o culto pode ser feita através 
do website da IBQ.

Entrada mediante apresentação de 1 destes 
3 documentos: 
- Certificado de vacinação completa 
- Certificado de recuperação 
- Certificado de testagem 

No caso de não possuir nenhum destes certi-
ficados, pode trazer e realizar um auto-teste 
à entrada da igreja.

IMPORTANTE
Recomendamos que os doentes de risco e 
as pessoas acima dos 70 anos (inclusive) não 
assistam presencialmente ao culto.

https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
https://us02web.zoom.us/j/83018423307%3Fpwd%3DZjdFYW1CQ1YrSU0rMlVSbG1LM0lKUT09
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