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o jejum de jesus

Por norma, quando estás numa 
necessidade aflitiva, confias 
que Deus te suprirá ou procuras 
socorreres-te ti mesmo?

Os teus sonhos estão submis-
sos à vontade de Deus ou tens 
procurado cumpri-los à rebelia 
de Deus?

Normalmente, diante de pe-
rigos, confias no socorro e no 
cuidado do Senhor?

O que necessitas fazer para 
confiares mais em Deus?

Disse-lhe, então, o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta 
pedra se transforme em pão. (Lc 4:3)
... Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque 
ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser.
Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu (Lc. 4:6-7) ....
... Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do tem-
plo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo; porque 
está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guar-
dem; (Lc. 4:9-10)

O diabo tentou Jesus com toda a sorte de tentações (Lc 4:13), mas 
três dessas tentações aconteceram passado quarenta dias de jejum 
e oração, no deserto, quando o corpo de Jesus implorava por co-
mida.
O diabo sugeriu a Jesus que transformasse uma pedra em pão (Lc 
4:3). Por outras palavras, que seguisse as suas necessidades longe 
da confiança no sustento do Pai.
A segunda tentação foi muito apelativa. O diabo sugeriu que Jesus 
recebesse a autoridade e a glória de todos os reinos do mundo. 
Glória essa que que lhe pertencia intrinsecamente e que lhe estava destinada após a sua morte e ressurreição. 
Na prática, o diabo ofereceu a realização dos objetivos de Jesus, mas sem cruz, sem obediência a Deus Pai. Jesus 
apenas tinha que, por uma vez, se curvar diante do diabo e adorá-lo.
Na terceira tentação, o diabo sugere a Jesus que ponha Deus à prova no seu cuidado, atirando-se do templo abai-
xo, para provar de facto que os anjos o iriam socorrer como estava anunciado na Palavra.
Jesus, limitado fisicamente, mas fortalecido em espírito, porque durante quarenta dias buscava ao Senhor com 
jejuns e oração, respondeu ao seu adversário sempre com base nas Escrituras.
Rejeitou transformar a pedra em pão porque considerou que quem  o sustentava, acima do alimento físico era 
o poder de Deus, assim como tinha sustentado Israel no deserto. Jesus rejeitou o atalho de receber a glória do 
mundo sem ir à cruz. Preferiu esperar no Senhor, sofrer o que lhe estava destinado e não fugir do caminho que o 
Pai tinha desenhado.
Jesus não se atirou do templo abaixo porque não tinha razão nenhuma para pôr a palavra de Deus em causa, nem 
o seu cuidado pela sua vida.
Jesus respondeu ao diabo citando as Escrituras e mostrando que a sua confiança estava com Deus Pai, que a sua 
fidelidade era inegociável e que acreditava, mesmo o limite da sua capacidade humana, que o seu sustento era o 
melhor para a sua vida e que a sua proteção estavam na obediência ao Pai.
A vida espiritual, muitas vezes, é uma luta espiritual. Somos confrontados todos os dias com dificuldades, planos 
e caminhos que parecem apelativos e fáceis, mas que não são do Senhor.
O exemplo de Jesus encoraja-nos a jejuarmos e a orarmos. Foi desta maneira que ele venceu o diabo.

Pr. Rui Sabino



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja em tempo muito difícil. 
Pelos Cultos e reuniões online, em tempos de confinamento. 
Pela nossa Igreja, pastores, membros, pelos que nos seguem online.

Campanha de Oração Juntos: que seja um tempo de renovação espiritual e conversão. 

Tempo Covid: 
   - Cura para o nosso país 
   - Sabedoria para as autoridades 
   - Profissionais de saúde 
   - Doentes. 
Pelos nossos pastores e liderança. Pr Sabino e Rui Ribeiro a terminarem o seu Mestrado. 
EVM, CBP, Seminário. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

o púlpito em fevereiro

07  Pr. Rui Sabino
14  Pr. João Ribeiro 

21  Pr. Rui Sabino
28  Pr. Rui Sabino

Parabéns!

04  Noemi Ornelas
06  Sheila Lopes
07  Sérgio Conrado
08  Eduardo Bote
10  Maria Beatriz Antunes
11  Raquel Neto

12  Ismael Bote
13  Dinora Mateus
        Natividade Vieira
13  Tito Machado
15  Mário Santos

19  Rui Sabino
22  Rute Nicolau
23  Patrícia Paixão
        Doralice Lourenço
26  Moisés Melville



agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

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

Transmissão em Direto
Os serviços de culto da IBQ, por tempo inde-
terminado, passam a ser apenas em formato 
online. 
Os links para a transmissão em direto estão 
disponíveis no website da igreja:
www.igrejabaptistaqueluz.com


