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adorar, uma resposta para deus

Até que ponto conheces o plano 
de Salvação de Deus para a 
humanidade?

O fato de sabermos que Deus é 
misericordioso para com todos, 
motiva-te a não desistir de orar 
pela salvação dos descrentes?

De que forma, o fato de saberes 
que Deus age ativamente na 
história da humanidade, dá 
segurança à tua fé?

De que forma, a nossa forma 
de viver tem sido um ato de 
adoração?

Passagem base: Romanos 11.33-36
Versículo chave: Romanos 11.36 “Porque dele, e por meio dele, 
e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. 
Amém!”

O Apóstolo Paulo, foi um homem grandemente usado por Deus, 
um servo que se consagrou ao Senhor na proclamação do Evan-
gelho, tanto para judeus como para gentios. Paulo sabia por ex-
periência própria e por revelação divina que o Evangelho de Jesus 
Cristo é o poder de Deus para salvar todos os que creem, fossem 
eles Judeus ou Gentios, Rm1.17. Paulo foi alguém que Deus inspi-
rou e usou para escrever quase metade do novo testamento. Por 
isso foi dado a este homem, revelações acerca dos mistérios do 
plano da Salvação revelados por Deus através do seu Filho Jesus 
Cristo. Uma dessas revelações faz com que Paulo sinta necessida-
de de louvar e adorar no final do cap.11. A fé sempre foi o meio 
pelo qual o homem deveria chegar à justificação e salvação. Pos-
to isto, Paulo escreve que a esperança e futuro para a nação de 
Israel, depois de eles terem rejeitado Jesus, passaria apenas por 
crer no Jesus rejeitado. Deus não se esqueceu do seu povo (Ju-

Pr. João Ribeiro

deu), o facto de Paulo ser salvo e judeu era a prova dessa verdade. Mas os judeus tinham de desistir de procurar 
autojustificação através da prática da Lei de Moisés e crer naquele que cumpriu toda a Lei e nos convida a crer 
nele, Jesus o Cristo, o Messias. Judeus e Gentios todos sem exceção tem de reconhecer Jesus como Senhor e 
Salvador como o Messias de Deus para serem salvos. Cap10.9 Se com os teus lábios confessares que Jesus é o 
Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A revelação dos mistérios de 
Deus continua na carta onde Paulo afirma que nos planos insondáveis e inescrutáveis de Deus para a salvação 
da humanidade, o facto dos Judeus terem rejeitado Jesus como Messias abriu a porta para que os gentios pu-
dessem crer e fazerem parte do povo de Deus. Israel tinha rejeitado o Messias, mas Deus não tinha rejeitado 
Israel. O propósito último de Deus para o mundo é revelado por Paulo. Misericórdia tanto para judeus como 
para gentios. Rm11.32 Com efeito, Deus sujeitou todos à desobediência para a todos mostrar a sua misericór-
dia. A revelação do plano de Salvação para toda a humanidade o motivo leva Paulo a adoração. A Adoração é a 
resposta humana à revelação de quem Deus é e dos seus planos de salvação para a humanidade. Neste plano 
de salvação, ninguém foi conselheiro e Deus, pois Deus é o Único é Soberano sobre tudo e sobre todos. Deus 
na sua misericórdia e graça decide revelar-se a judeus e gentios, a cada um de nós através do seu Filho Jesus, o 
caminho a verdade que leva a vida eterna. Dele todas as coisas procedem todo este plano de salvação, por meio 
dele todas as coisas existem em Cristo ele cumpriu o plano e o sustenta; a Ele todas as coisas retornam. Os que 
creem em Cristo devem adorar somente a Ele. Adoração é o fim do homem que ele criou para Adorar. Adoração 
é a resposta que ele deseja da nossa parte. Rm12.1 Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a ele 
como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Adorar, é a resposta 
que Deus quer do homem que ele criou e deseja salvar.



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. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

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

07  Pr. Rui Sabino
14  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

21  Pr. João Ribeiro
28  Pr. Rui Sabino

o púlpito em novembro

01  Luiz Carlos Moreira
03  Ana Carvalho
05  Maryana Bodyanchuk
08  Duarte Ferreira
10  Victor Nicolau
11  Jónatas Patrício

12  Ana Cláudia Souza
15  Edite Guedes
16  Rui Ribeiro
18  Maria Aparecida
20  Vicente Eduardo
      Conceição Costa

21  Valéria Martins
23  Américo Mendes
26  Ashton Costa
      Fernando Borges
28  Adilson Menezes

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

JUNTOS 2022 
O movimento JUNTOS está de regresso! Nós, 
como igreja, queremos fazer parte deste mo-
mento especial de oração e jejum espalhado 
por todo o país. 
As inscrições podem ser feitas no Domingo 
com o irmão Luís Tavares ou online: 
https://forms.gle/XLx2b7KgfV3CsGGR7
Valor do kit - 2.50 €

Conferência de Mulheres Extraordinárias
A vida de cada mulher pode ser extraordiná-
ria quando é partilhada com Deus.
Dia 27 de Novembro às 15h o Ministério 
de Mulheres fará uma conferência com a 
presença da convidada especial Edmeia 
Williams.
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https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
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